
ESPECIAL PME 2020
EXCELÊNCIA E LÍDER

MÉRITO SÃO AS MELHORES ENTRE AS MELHORES.
FALAMOS DAS PME EXCELÊNCIA E LÍDER, A QUEM DAMOS DESTAQUE
NESTE SUPLEMENTO DEDICADO AO TECIDO EMPRESARIAL DA REGIÃO
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Quando se fala em empresas e
de uma boa utilização dos
fundos, estou sempre a falar

em PME. Ainda bem que temos PME,
porque é uma realidade adaptada à
dimensão do território”. As palavras
são da presidente da Comissão de

Coordenação da Região Centro
(CCDRC), Isabel Damasceno, que não
poderia explicar melhor a importân-
cia das pequenas e médias empresas
para um território como a região de
Leiria.

De facto, 99,9 por cento das em-

presas da região Centro são PME, e se
tivermos em conta que, todos os
anos, tem sido registado um au-
mento de PME com estatuto de Ex-
celência e Líder, é mais do que
meritório destacar o contributo deste
tecido empresarial para a riqueza do
nosso País.

É este fio condutor que atravessa-
mos no suplemento que o Diário de
Leiria publica hoje. Um contributo
também do nosso jornal para dar a
conhecer e valorizar as nossas em-
presas, as melhores entre as melho-
res, num estatuto de PME Excelência
atribuído pelo IAPMEI – Agência para
a Competitividade e Inovação, e pelo
Turismo de Portugal, em parceria

com um conjunto de bancos parcei-
ros e Sociedades de Garantia Mútua.

Em 2020, os dados divulgados
apontam para um aumento em 40
por cento dos lucros das PME Exce-
lência, um crescimento exponencial
de empresas de todo o País que con-
seguiram atingir este estatuto, com
destaque para os lucros de 2019, e
para o número de micro empresas
neste lote de excelência.

A região acompanha esta tendên-
cia. O distrito é o quinto do País em
número de PME Excelência. Ao todo
são 214 empresas, mais 20 do que no
exercício anterior (194), que por sua
vez já tinha subido face ao número
de 2018 (ano em que tinham sido
distinguidas 176 empresas). Este nú-
mero faz com que o distrito esteja em
quinto lugar no universo das PME
Excelência, que distinguiu 2.865 em-
presas em 2020, apenas ultrapas-
sado por Porto (601 empresas),
Lisboa (576 empresas), Braga (283
empresas) e Aveiro (282 empresas).

Importa reforçar que as 2.865 PME
Excelência 2020 distinguidas pelo
IAPMEI e pelo Turismo de Portugal
saíram de um universo de 9.955 em-
presas PME Líder, das quais 746
estão sediadas no distrito de Leiria.

Indústria e comércio são os princi-
pais sectores de actividade que ala-
vancam o distrito de Leiria, que
ocupa, de novo, o quinto lugar em
termos nacionais.

Também o concelho de Ourém está
de parabéns, já que integra o lote das
melhores entre todos os 16 conce-
lhos do distrito de Santarém.

Seja Leiria, Ourém, ou o resto do
País, as PME Excelência ocupam,
cada vez mais, um lugar de relevo na
economia portuguesa, e essa impor-
tância é explanada nos artigos de
opinião e entrevistas que o Diário de
Leiria publica neste suplemento,
onde dá também voz aos empresá-
rios, analisa números e dá a conhecer
algumas das ferramentas que
apoiam o sector.
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Diário de Leiria Foi eleita
presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvi-
mento da Região Centro há
poucos meses? Qual o ba-
lanço que faz desta sua expe-
riência?
Isabel Damasceno Desde a
eleição, não passou muito
tempo, mais propriamente
Outubro do ano passado.
Sobre as funções não ocorre-
ram grandes alterações em re-
lação àquilo que já fazia.
Primeiro: daquilo que eu fiz nos
últimos 10 anos e até à saída da
professora Ana Abrunhosa
[actual ministra da Coesão
Territorial], que fiquei a subs-
tituir, foi muito focado nos
fundos comunitários. Mas, de-
pois, desde que ela saiu até à
minha eleição, tomei conta
logo da CCDRC [Comissão de

Coordenação e Desenvolvi-
mento da Região Centro] nas
suas várias valências e respon-
sabilidades. Portanto, não há
assim nada de absolutamente
novo. No fundo, foi uma conti-
nuação daquilo que já vinha a
fazer e, portanto, o balanço é
claramente positivo.
É um desafio muito interes-
sante, a região é riquíssima,
tem actores muito bons de va-
riadíssimas naturezas, desde
os municípios – até costumo
dizer que a região Centro é a
que tem os melhores presi-
dentes de câmara do País e do
mundo -, com autarcas muito
interessados e de uma maneira
geral muito competentes.
Temos óptimas empresas. Os
empresários e as empresas são
interlocutores muito impor-
tantes com a CCDRC, com liga-

ção às universidades e politéc-
nicos em termos científicos.
No fundo, temos uma região
riquíssima e temos de os colo-
car a trabalhar em conjunto e
no mesmo sentido, para que
todos estes actores, de grande
qualidade, consigam transmi-
tir a coesão territorial que pre-
tendemos.

O facto de ter sido eleita com
o apoio dos líderes das prin-
cipais forças políticas (PS e
PSD) ficou com mais ou me-
nos legitimidade para de-
sempenhar o cargo?
Fiquei com legitimidade, não
por ter sido apoiada pelos líde-
res, mas por ter sido eleita por
um colégio eleitoral, que a lei
obrigava, e por uma expressão
muito significativa de votos, o
que é fácil perceber, porque ti-

veram origem nos dois princi-
pais partidos (PS e PSD). Mas
não só. Na região, o colégio
eleitoral é formado, funda-
mentalmente, por pessoas li-
gadas ao PS, elas próprias
eleitas por este partido e pelo
PSD, mas depois temos pes-
soas independentes, do CDS e
da CDU. Portanto, a expressão,
em temos de votação, revela
que houve uma adesão signifi-
cativa.

Isso significa que era uma
pessoa consensual e com ca-
racterísticas para ocupar o
cargo?
Acho que foi exactamente isso.
Isto [eleição] foi uma constata-
ção de que as pessoas se sen-
tiam bem com a forma como
trabalhei com elas durante os
10 anos que estive ligada aos
fundos comunitários. E, por-
tanto, as pessoas sentiram que
foi uma eleição e uma atitude
de segurança. Estamos numa
fase muito importante de mu-
dança, temos muitos desafios à
nossa frente, e, dentro disso,
não podemos estar disponíveis
para novidades e para experi-
mentações com outras pes-
soas. Temos alguém [Isabel
Damasceno] que conhece a re-
gião, os seus actores, que está a
trabalhar com eles há muito
tempo, que os tem satisfeito,
enquanto região, e, portanto,
vamos apostar na continui-
dade.

Entrou em funções pratica-
mente numa altura em que o
Plano de Recuperação e Re-
siliência (PRR) poderá come-
çar a ser colocado em prática.
Este instrumento é o princi-
pal foco onde as empresas
têm de olhar a curto/médio
prazo?
As empresas e os actores da re-
gião [autarquias, entre outros]
vão ter que olhar para várias
coisas ao mesmo tempo, por-
que o País vai ter à sua disposi-
ção um conjunto de três
instrumentos em termos de
fundos comunitários, numa
oportunidade que nunca tive-
ram no País e um deles [Plano
de Recuperação e Resiliência],
surgiu devido à pandemia. [A
região] vai ter de acabar o Por-
tugal 2020, que ainda tem fun-
dos interessantes, não tanto
para distribuir mas para execu-
tar. Vai ter aproveitar os fundos
significativos do Plano de Re-
cuperação e Resiliência, este
sim criado, exclusivamente na
sequência da pandemia, e vai
ter que aproveitar o Portugal
2030, que é a continuidade do

“As PME são os nossos
clientes, porque quando falo
em empresas na região Centro
refiro-me às PME”
�Entrevista Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro (CCDRC),
Isabel Damasceno, aborda, entre outros temas, a importância das empresas PME
e da oportunidade que aí vem com a designada ‘bazuca’

Isabel Damasceno alerta para a oportunidade de ter dois programas de investimento a operar em simultâneo no País

Acho que elas [PME],
ao nível dos fundos
comunitários, têm
sido uma preocupação
permanente
do Governo

As PME são
os nossos
destinatários
privilegiados
dos fundos



Portugal 2020 e do que é a pro-
gramação comunitária habi-
tual. Os actores vão ter
oportunidades únicas e que
nunca aconteceu em Portugal.
O grande desafio e a grande
responsabilidade que todos
vamos ter é a boa execução dos
fundos.

De que forma se torna efec-
tiva essa responsabilidade?
Tem de haver uma boa coorde-
nação entre os diversos actores
e os instrumentos disponíveis,
sobretudo entre os três instru-
mentos [Portugal 2020, PRR e
Portugal 2030] e algo que, na-
turalmente, a CCDRC tem um
bocadinho de responsabili-
dade, que pode não ter a res-
ponsabilidade directa, por
exemplo, do PRR, mas tem a
responsabilidade de gestão e
execução do Portugal 2020 e
também do Portugal 2030. E,
portanto, tem que se ter o en-
caixe deste ‘puzzle’ todo, para
depois ser a própria CCDRC
uma boa conselheira dos vários
actores regionais, inclinando-
os para uma determinada de-
cisão, tendo em conta os vários
instrumentos que têm pela
frente.

Referiu numa entrevista, no
dia em que tomou posse, que
todos os actores são chama-
dos a executar o PRR. De que
forma é que podem participar
neste processo?
As grandes definições de prio-
ridades estão feitas. Quer o PRR
quer o Portugal 2030 têm as
grandes temáticas decididas.
Mas, depois, estas grandes te-
máticas são desdobradas em
projectos concretos. Quando
foram feitas as principais op-
ções, a nível governamental e
com alguma discussão público,
como foi o caso do Portugal
2030 e no caso concreto da re-
gião Centro da Estratégia Re-
gional 2030, contou com a
participação de muitos actores,
ou seja, vai ser um sentir da re-
gião. Por isso, é desdobrável em
projectos que perante um
grande desafio e para atingir-
mos os fins pretendidos, temos
de dar oportunidade aos acto-
res para executarem. Neste
contexto, o nosso esforço co-
lectivo e o da CCRC em pri-
meiro lugar, é, sem dúvida,
agilizar e colocar à disposição
de todos os meios, controlar as
execuções e ser exigente por-
que, por exemplo, o PRR vai ser
um programa de uma enorme
exigência temporal. Enquanto
que o Portugal 2030 vai ter o
seu ritmo normal, o PRR está

muito concentrado e com ver-
bas também elas muito con-
centradas e as execuções dos
projectos têm de ser rápidas. O
nosso papel vai ser de encon-
trar o equilíbrio e monitorizar a
exigência da execução.

Afirmou recentemente,
numa sessão pública em Lei-
ria, que o País, e mais con-
cretamente a Região Centro,
vão receber milhões da de-
signada ‘bazuca’ e que devem
ser bem aplicados. Receia o
contrário?
Não receio o contrário. O que
acho é que todos devemos estar
despertos para as novas exi-
gências do PRR, designado pelo
primeiro-ministro como ba-
zuca, e que nos são colocadas à
disposição. Despertar todos os
cidadãos e os actores regionais
para o desafio que temos pela
frente. Não vai ser fácil. Claro
que não podemos partir do
princípio que não vai correr
bem, mas temos que ter a
consciência que para correr
bem é preciso trabalhar muito
bem.

Que tipo de projectos entron-
cam no programa para ala-
vancar a economia?
Tem muitos projectos na área
empresarial, os apoios às em-
presas estiveram no Portugal
2020 e no Portugal 2030 e pelo
meio continuarão a ter no PRR.
Apoio às empresas nas suas
maiores diversidades – à inter-
nacionalização, às exportações,
à inovação, à capitalização e ao
sofrimento perante a pande-
mia. As empresas vão ter uma
atenção enorme.
No PRR vamos ter uma área

importante que é a questão da
habitação social, devido às cir-
cunstâncias que todos conhe-
cemos e à pandemia, que nos
mostrou fragilidades a nível
nacional, com incidência em
Lisboa e no Porto, o que não é
de estranhar, mas também no
resto do País. Qualquer um dos
nossos municípios [região
Centro] se tiverem problemas
de habitação social, que não são
da dimensão de Lisboa ou do
Porto, também podem ter
acessos aos fundos do PRR. A
saúde vai ser também uma
área importante. Vão ser im-
portantes as questões das
infra-estruturas, a área da Cul-
tura, que terá uma parte im-
portante, e a gestão florestal.
Ao dizer isto, estou pratica-
mente a abarcar áreas que vão
ter incidências quer no PRR
quer no Portugal 2030. Depois
há questões ligadas à transição
climática, ambiente, eficiên-
cias energéticas, mobilidade
sustentável, etc, etc. E, depois,
a transição digital que é algo
que vai ter muita importância
no PRR: as empresas 4.0, as fi-
nanças públicas, a moderniza-
ção da justiça, entre outras
áreas. No fundo, para aliviar os
custos de contexto e aliviar a
pressão sobre as empresas a
esse nível.
São estas áreas que acabei de
elencar que temos claramente
no PRR e também no Portugal
2030, muito ligado a estas te-
máticas.
Do ponto de vista da região
Centro e em relação ao Portugal
2020, tínhamos 2,1 mil mi-
lhões de euros e temos execu-
tados 50 por cento.
No caso do PRR vamos ter,

apesar de termos o valor ape-
nas a nível nacional - 16,6 mil
milhões, 14 mil milhões dos
quais a fundo perdido e 2,6 por
empréstimo -, porque o único
que temos regionalizado é o
Portugal 2020. E, depois, o
Portugal 2030 são 33,6 mil mi-
lhões a nível nacional. Esta
verba ainda não está dividida
por regiões e não sabemos as
percussões que vai ter na apli-
cação directa na região [Cen-
tro].
No caso do PRR, no plano que
foi apresentado em Bruxelas já
tem muitos projectos regiona-
lizados. Já conseguimos saber
quais são as verbas para as
acessibilidades, mas depois
depende muito da abertura dos
avisos. Quando se abre um
aviso para empresas é uma es-
pécie de apresentação de can-
didaturas e só depois
saberemos qual a divisão por
região.
O Portugal 2030 ainda está um
bocadinho mais atrasado, por-
que o Governo resolveu, e bem,
dar prioridade ao PRR, por ser o
mais urgente, e passa por dois
momentos: um é a atribuição
do valor que está atribuído a
Portugal [33,6 mil milhões] e
depois irá ser assinado uma es-
pécie de contrato entre Portu-
gal e União Europeia,
designado por Acordo de Par-
ceria, que é o documento onde
ficam claras as obrigações de
parte a parte. Só depois é que o
valor é distribuído por regiões.
Neste momento, Portugal está
a negociar com Bruxelas o
Acordo de Parceria. Espera-se
que no princípio do próximo
semestre, comece a negociar a
divisão do bolo pelas regiões.

Estou convencida que no Por-
tugal 2030, o valor para a região
Centro irá ser semelhante ou
nunca inferior ao do Portugal
2020, ou seja, 2,1 ou 2,2 mil mi-
lhões.
Se houver engenho e arte e ca-
pacidade por parte de todos os
actores de colocação de todas as
peças do puzzle, nunca será por
falta de apoio que as coisas não
deixarão de se fazer.

Esta poderá ser a última e a
única oportunidade das em-
presas e outras organizações
de se reinventarem para uma
melhor capacitação e aplica-
ção dos fundos comunitários
do PR2030?
Não direi que seja a última com
o dramatismo que lhe queiram
associar, porque a vida conti-
nua e que outras pandemias
não venham para nos ator-
mentar. A Europa continuará a
ser, de certeza, uma união so-
lidária, como tem sido. Não nos
podemos esquecer que esta-
mos a falar da solidariedade
europeia, que foi demonstrada
desde que Portugal aderiu à
Comunidade Económica Euro-
peia (CEE) e que na sequência
disso tivemos direito aos fun-
dos e o País transformou-se.
Não foi o melhor dos mundos,
provavelmente não foi, mas na
essência o balanço é muito po-
sitivo. A solidariedade europeia
continuará a existir.
Agora, que é uma oportunidade
única por causa da conjugação
de todos os instrumentos em
simultâneo, não tenho dúvi-
das. E, aí, um deles [PRR] só
surge porque houve uma pan-
demia pelo meio, porque senão
continuaríamos ao ritmo nor-
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Apoio às 
empresas 
passa pela sua 
internacionaliza-
ção, exportações,
inovação, 
capitalização, 
ou mesmo luta 
contra o 
sofrimento 
causado pela 
pandemia, 
enumera 
Isabel Damasceno
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mal do Portugal 2020 como
aconteceu no âmbito dos pro-
gramas comunitários. O que
nos aparece de novo é o PRR
porque, perante uma pande-
mia, a Europa, solidariamente,
respondeu rápido e afirma-
mente, ao criar condições para
que os países europeus afecta-
dos pelo mesmo problema pu-
dessem ter uma ajuda para
responder aos problemas.

O que é que tem notado pela
positiva, na última década,
numa região Centro consti-
tuída por 100 municípios?
Ocorreram evoluções enormes
a nível empresarial e exemplos
extraordinários ao nível das
empresas e da sua moderniza-
ção, capacitação e níveis de in-
ternacionalização muito bons.
E, portanto, saliento a questão
empresarial, mas também
tudo o que tem a ver com a in-
vestigação e sua modernização.
A evolução que ocorreu com-
parativamente ao que éramos
e o que somos hoje, em relação
à investigação aplicada e a liga-
ção das empresas às universi-
dades e aos institutos
politécnicos. A aproximação da
academia às empresas foi uma
evolução muito grande. Aí,
existe um grande caminho a
percorrer. E, de uma maneira
geral, a melhoria de qualidade
de vida dos cidadãos do que diz
respeito às melhorias físicas
das cidades e vilas e do nosso
território, com uma preocupa-
ção que considero importante
nos últimos anos, virada com
um tratamento especial para o
Interior, às suas características
e diversidade. Criaram-se con-
dições de apoio especiais para
projectos que tenham lugar em
territórios mais deficitários do
ponto de vista, por exemplo,
das pessoas e para atrair em-
presas. Acho que de uma ma-
neira geral os vários actores
contribuíram para uma boa
evolução da região.

Neste contexto, onde en-
tronca o papel das empresas
PME Excelência e líder?
As PME são os nossos clientes,
porque quando falo em em-
presas na região Centro refiro-
me às PME. Na verdade, 99,9
por cento desta região [Centro]
são PME. Quando se fala em
empresas e de uma boa utiliza-
ção dos fundos, estou sempre a
falar em PME. Ainda bem que
temos PME, porque é uma rea-
lidade adaptada à dimensão do
território.

Na sua óptica, aqueles dois

formatos de empresa deve-
riam ser mais protegidas pelo
Governo, tendo em conta que
são aquelas que mais pessoas
empregam em Portugal?
Acho que elas [PME], ao nível
dos fundos comunitários, têm
sido uma preocupação perma-
nente do Governo. As PME são
os nossos destinatários privi-
legiados dos fundos. E bem.
Evidentemente, poderíamos
dizer que o apoio podia ser
maior, mas, como digo, no
nosso território, estão sempre
incluídas as excelências e líder.

O que tem faltado para que as
PME Excelência e Líder sejam
ainda mais fortes?
Acho que nunca podemos dei-
xar de as apoiar e incentivar. É
importante divulgarmos, por-
que a classificação de PME líder
ou Excelência, é uma classifi-
cação motivadora. Esta divul-
gação pode não ter uma
importância monetária ou fi-
nanceira, mas acho que é um
motivo de orgulho para quem
quer ser PME Excelência ou
Líder. Até do ponto de vista do
mercado é uma afirmação e
isso, indirectamente, acaba por
trazer mais receitas e mais ne-
gócios para as empresas. Esta
motivação e vantagem relativa
que as classificações podem
dar, permitem ter vantagens
competitivas ao nível do negó-
cio. Nisso, acho que o IPAMEI,
que é a entidade que faz essa
selecção, deve continuar a
apostar no apoio e na divulga-
ção dos premiados, o que não
aconteceu em 2020 por ter sido
um ano especial [pandemia].
Deve continuar a fazê-lo com
pompa e circunstância, para
que as pessoas percebam a im-

portância que isso tem, porque
é uma motivação para serem
cada vez melhores.

As empresas queixam-se dos
preços de contexto (electri-
cidade e gás). De que forma
poderia haver um apoio para
ajudar a minimizar estes
constrangimentos?
Efectivamente os custos de
contexto são um problema
grande para as empresas. Uma
das prioridades, no âmbito do
PRR, é efectivamente dar
algum contributo para dimi-
nuir estes constrangimentos
derivados dos custos de con-
texto, nomeadamente na jus-
tiça, na modernização da
administração pública, etc. A
questão das energias que são
outros custos de contexto mais
económicos e mais directos, o
Governo tem de ter em atenção
uma forma do ponto de vista
prático e tentar minimizar este
constrangimento, porque do
ponto de vista relativo é cons-
trangedor.

Uma descentralização de
competências para a CCDRC
poderia ajudar mais de perto
um melhor crescimento das
PME Excelência e Líder e as
zonas mais desfavorecidas e
deprimidas da região Centro?
Eu sou muito a favor da des-
centralização de competências
e a CCDRC está bem posicio-
nada para receber novas com-
petências e fazer muito a
junção dos vários actores. Ob-
viamente que as coisas feitas
de uma forma mais próxima de
quem as utiliza são sempre
melhor feitas. Evidentemente,
parece-me que isso será bené-
fico quer para as empresas quer

para outro tipo de actores re-
gionais. As CDRC’s podem ter
como entidades agregadoras
vários interesses regionalizá-
veis dispersos e evitar cons-
trangimentos nos vários
actores (municípios, empresas,
entre outros). Estando as coisas
numa determinada organiza-
ção, estou convicta que a res-
posta poderia ser melhor.
O actual modelo deveria ter al-
gumas afinações. Temos situa-
ções muito complicadas, que é
a descontinuidade territorial.
Se estivermos a falar de fun-
ções tradicionais da CCDRC, a
saber: ambiente, ordenamento
do território, fiscalização, de-
senvolvimento regional e ser-
viços de apoio, estamos a falar
de uma CCDRC com 77 muni-
cípios. Se estivermos a falar de
uma CCDRC para efeitos de
fundos comunitários falamos
de 100 municípios, que são
realidades diferentes. Dos 100
municípios, temos uma parte
do Oeste e do Médio Tejo que
pertencem, para efeitos do or-
denamento, etc, etc, à CCDRC
de Lisboa e Vale do Tejo. Por-
tanto, esta confusão não é sau-
dável para o utilizador. Um
cidadão normal, para tratar de
um assunto e com esta divisão
de competências, tem de se
deslocar a Coimbra e a Lisboa,
o que não é compreensível. Al-
guma coisa deveria ser feita
para que houvesse aqui uma
sintonia maior em termos de
funcionamento do território.

Como vê o espectro da região
Centro a curto/médio prazo?
Acho que sabendo aproveitar
as suas potencialidades e as
oportunidades que tem, a re-
gião Centro terá condições, em

muitas áreas, com foco muito
grande nas questões do Inte-
rior, que é um problema desta
região. Temos de nos focar
muito nisso com uma preocu-
pação que é genérica ao País e
à região Centro, que é a demo-
grafia. Temos que nos menta-
lizar que, enquanto País, temos
de ter condições para atrair
pessoas de fora e sabê-las in-
tegrar, senão, com tempo, o
País definha. Por muito que
haja voluntarismo e boa von-
tade de programas especiais
para aumentar a natalidade,
todos nós sabemos que estes
programas são muito limita-
dos. Temos de saber que pre-
cisamos delas para a nossa
vida e para a criação de riqueza,
por isso devemos saber atrair
pessoas e integrá-las com
qualidade e condições, como
aliás já é feito no nosso territó-
rio.
Temos de ter a preocupação
em relação à demografia, por-
que não há País sem pessoas.
E, portanto, não podemos cor-
rer o risco de começar a defi-
nhar, definhar. Isto resolve-se
trazendo pessoas para cá de
toda a natureza. Não é só trazer
pessoas com formação espe-
cial, e bem, mas também pes-
soas normais para fazerem o
trabalho em várias áreas.
Temos de saber é atraí-las e
integrá-las como deve ser,
para que se sintam bem e para
termos a vida garantida para o
futuro. A melhor forma de ter-
mos mão-de-obra é atrair
pessoas de fora, porque temos
muito boas condições para as
acolher. Somos simpáticos e
sabemos receber. Temos é que
trabalhar com elas e fazer a li-
gação com os que cá estão.

Demografia tem sido um tema que tem deixado a presidente da CCRDC preocupada

Os empresários
e as empresas
são interlocutores
muito importantes
com a CCDRC

No fundo, temos
uma região riquíssima
e temos de colocar
a trabalhar em
conjunto e no
mesmo sentido
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Responsáveis pela grande maioria da riqueza
produzida em Portugal, as pequenas e médias
empresas constituem a base do tecido eco-

nómico nacional. Mesmo perante contextos adver-
sos, as PME portuguesas têm-se destacado, ao longo
dos anos, pela sua resiliência, apostando cada vez
mais na inovação e tecnologia, e na internacionali-
zação dos seus produtos e serviços, assumindo,
ainda, um papel essencial enquanto fornecedoras
de oportunidades de emprego e de desenvolvimento
nas comunidades regionais.

Dentro deste universo, é importante destacar os
exemplos das melhores práticas ao nível de sus-
tentabilidade, criação de valor e dinamização de
negócios, como modelo para o ecossistema em-
presarial. Para tal, o IAPMEI e o Turismo de Portu-
gal distinguem, anualmente, através da atribuição
dos estatutos PME Líder e PME Excelência, as em-
presas que apresentaram maior mérito e contri-
buto para a economia. Através deste reconheci-
mento, as detentoras do selo de qualidade têm
acesso a um conjunto de produtos financeiros e

serviços em condições mais favoráveis, ampliam a
sua visibilidade e vêem enaltecida a sua reputação,
o que facilita a relação com fornecedores, financia-
dores e clientes.

Em 2020, evidenciando o progresso industrial da
região, nomeadamente ao nível da inovação e ex-
portação, foram 745 as empresas do distrito de
Leiria merecedoras do estatuto PME Líder, das
quais 214 receberam a distinção PME Excelência, o
que corresponde um aumento de 10,3% face a 2019.

No entanto, os benefícios de tais distinções não
se cingem ao universo de empresas premiadas,
como são também disseminados pelo restante
ecossistema, através da promoção do setor e da re-
gião onde se inserem e inspirando o restante te-
cido empresarial, o que é particularmente rele-
vante no contexto em que vivemos.

Após um longo período em que, fruto das impli-
cações sentidas sobre as atividades económicas e
sobre a sociedade, a gestão da crise pandémica exi-
giu um grande esforço às empresas portuguesas, a
economia começa a dar sinais de recuperação, de
forma particularmente evidente ao nível da produ-
ção industrial, do consumo e das exportações.

Para tal, importa ressalvar o contributo de Leiria
e da restante região centro como exemplos de resi-
liência, mantendo o ímpeto exportador e contri-
buindo decisivamente para a preservação da eco-
nomia e do emprego. Em resultado, no primeiro
trimestre do ano, as exportações de mercadorias
na região cresceram em termos homólogos, atin-
gindo 226 milhões de euros, e o desemprego na
zona centro é hoje inferior ao registado em igual

período de 2020.
Sendo certo que, sob o impulso do Plano de Re-

cuperação e Resiliência, sairemos desta crise pan-
démica com uma ambição reforçada para investir,
reformar e transformar estruturalmente a econo-
mia, contamos com a qualidade demonstrada pe-
las empresas distinguidas para tornar o setor em-
presarial mais competitivo e internacional.
Através da aposta no conhecimento e na valoriza-
ção dos recursos, assim como incentivando o em-
preendedorismo, tanto ao nível regional como na-
cional, o reconhecimento e adoção das melhores
práticas será estratégico na transição para uma
economia mais resiliente, digital e ambiental-
mente sustentável, para enfrentar os desafios do
futuro.

(autor escreve com a actual ortografia)

“RECONHECER A QUALIDADE DAS PME”

João Neves
Secretário de Estado
Adjunto e da Economia

Importa ressalvar o contributo
de Leiria e da restante região
centro como exemplos de 
resiliência, mantendo o ímpeto 
exportador e contribuindo para
a preservação da economia
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Para a economia portuguesa, em particular no atual contexto, um dos
desígnios fundamentais passa por aumentar o número de empresas
competitivas no mercado global, alargar a base exportadora nacional,

o que implica contarmos com um tecido industrial inovador, capaz de investir
num quadro de reindustrialização, em linha com a Nova Política Industrial
para a Europa, baseada em modelos de produção mais sustentáveis e digitais,
assentes numa menor e mais sustentável utilização de recursos energéticos.

É nesse sentido que estão orientadas as políticas públicas, sendo que, em
torno do tema central de inovação e competitividade empresarial, devere-
mos acolher as questões ligadas ao funcionamento em rede, à inovação
aberta, à colaboração entre empresas e centros de saber e ao peso do terri-
tório na competitividade.

A chave para o sucesso, no que diz respeito às empresas do Distrito de Lei-
ria, tem sido a sistemática aposta na inovação, na diferenciação e no alinha-
mento com as necessidades dos clientes, na capacidade de adoção e adapta-
ção de novas tecnologias, na capacidade de abordar e diversificar mercados,
na aposta na qualidade, na inovação aberta, na cooperação empresarial e na
cooperação com o sistema científico e tecnológico.

Novos tempos requerem, porém que todas essas capacidades, proficua-
mente demonstradas, têm de ser revisitadas num contexto que alterou, ou
poderá alterar, as regras do jogo. Nesta linha, novos instrumentos vão ser
colocados à disposição das empresas e da sua envolvente por forma a maxi-
mizar a resposta que tem de ser dada.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) contempla um conjunto de
iniciativas que se inserem em três principais domínios: resiliência, transi-
ção climática e transição digital. Para estas 3 dimensões está previsto um
valor global que ascende a praticamente 4,5 mil milhões de euros de apoios
diretos.

O aproveitamento, por parte das empresas, das oportunidades geradas
pelo PRR, far-se-á por via direta formando ou integrando consórcios que se
candidatem às Agendas para a Inovação Empresarial, de forma a induzir al-
terações significativas na competitividade de setores, fileiras ou regiões,
através de investimentos em novos processos e equipamentos orientados
para a descarbonização da indústria, através de investimentos em qualifica-
ção de recursos humanos e em incorporação de tecnologias digitais. Para ti-
rar partido destas oportunidades, em especial no que toca ao digital, as em-
presas deverão possuir uma estratégia clara de abordagem à sua transição
digital, identificando as áreas onde precisam de apostar e investir com o
apoio dos fundos europeus do PRR ou do Portugal 2030.

Estas apostas irão contribuir para melhorar aspetos que tendem a facilitar
o acesso do tecido empresarial nacional, maioritariamente constituído por
PME, a tecnologias como Big Data, computação em nuvem, inteligência ar-
tificial, plataformas de e-commerce, presença nas redes sociais e troca de
informação através dos canais digitais. Irão igualmente elevar a maturidade
do ecossistema empreendedor e criar condições para que as empresas refor-
cem os seus esforços de inovação e desenvolvimento de novos produtos e
serviços, adquirindo novas competências.

O estatuto PME Líder e PME Excelência é mais um instrumento à disposição
das empresas com performance mais elevada, que permite atribuir um selo de
reconhecimento suportado em informação financeira com base comum às
empresas que apresentam determinados níveis de desempenho e cumprem
um conjunto de requisitos. É esta componente da visibilidade, notoriedade e

A IMPORTÂNCIA DAS
PME EXCELÊNCIA
E LÍDER NO SECTOR
EMPRESARIAL

Francisco Sá
Presidente do IAPMEI – Agência para
a Competitividade e Inovação, I.P
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reconhecimento, que é tão importante na atri-
buição deste estatuto. A empresa e as outras
empresas reconhecem-no. As entidades da en-
volvente reconhecem-no e valorizam-no, o que
estimula a capacidade de colaborar, e dinamiza
a economia pelo exemplo, pela demonstração e
pela vontade de também obter este estatuto de
reconhecimento.

O estatuto PME Líder e PME Excelência tem-
se revelado, ao longo de mais de uma década,
como um instrumento adequado à melhoria
do conhecimento da informação e dos princi-
pais indicadores de desempenho das empre-
sas. Com mais conhecimento e melhor infor-
mação torna-se mais fácil o acesso a
instrumentos de financiamento, em condições
mais vantajosas, permitindo que estas empre-
sas desenvolvam com mais segurança as suas
estratégias de crescimento e de reforço da sua
base competitiva.

A região de Leiria viu reconhecidas como
PME Líder em 2020, 745 das suas empresas
(7,5% do total), e destas, 214 obtiveram igual-
mente o estatuto de PME Excelência. As 745
PME Líder possuem um nível médio de vo-
lume de negócios de 4,1 M€, um volume médio
de exportação superior a 810 mil euros e um
nível médio de autonomia financeira de 59,3%. 

O reconhecimento PME Líder e PME Exce-
lência assume-se assim, nesta e noutras re-
giões do país, como um catalisador de compe-
titividade empresarial que vale a pena
assinalar.

(autor escreve com a actual ortografia)
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Ser Excelência num Universo
de pequenas empresas 

Critérios que definem uma PME estipulam que falamos de uma empresa de média dimensão quando tenha menos de 250 trabalhadores, volume de negócios inferior a 50 milhões de euros 



�Qualidade Num país
onde mais de 99% do
tecido empresarial é
composto por PME,
reconhecer a qualidade
do trabalho destas em-
presas é validar a nossa
Economia 

As melhores entre as
melhores: poderia ser
essa a definição das em-

presas PME Excelência, cujo es-
tatuto é atribuído pelo IAPMEI
(Agência para a Competitividade
e Inovação) e pelo Turismo de
Portugal (no caso das empresas
do Turismo) em parceria
com  um conjunto de bancos
parceiros  e  as Sociedades de
Garantia Mútua. Na prática, esta
distinção nasceu de um estatuto
criado em 2008 pelo IAPMEI -
o de PME Líder, que foi instituído
para dar reconhecimento a em-
presas com crescimento e sus-
tentabilidade, de forma a que
pudessem, por exemplo, ter
vantagens na hora de se finan-
ciarem no mercado. Ou seja, o
IAPMEI estava, com base em
critérios de carácter económico,
a criar uma espécie de selo de
garantia para aquelas empre-

sas.
A criação desta distinção, além

do lado mais glamouroso de ser
‘Excelência’ serve de caução de
risco, atestando também a sol-
vabilidade financeira das em-
presas em causa. O que pode
ser determinante no acesso ao
crédito por parte de empresas
de pequena dimensão e servir
ainda de selo de reputação nos
negócios. O próprio IAPMEI de-
fine esta distinção dessa forma,
considerando que “permite às
empresas relacionarem-se com
a sua envolvente - fornecedores,
clientes, sistema financeiro e
autoridades nacionais e regio-
nais - numa base de confiança
facilitadora do desenvolvimento
dos seus negócios”. 

Além da validade que esta
distinção tem no mercado na-
cional, “para empresas expor-

tadoras e com ambição inter-
nacional, o estatuto PME Ex-
celência é particularmente re-
levante, constituindo um factor
de diferenciação e uma garan-
tia da solidez e idoneidade das
empresas”, considera ainda o
IAPMEI. 

E afinal, o que é isto de ser
uma PME? Somos, na verdade,
um país de pequenas empresas,
como atestam os números, que
asseguram que 99% das em-
presas portuguesas são PME
(micro, pequenas e médias em-
presas). De acordo com dados
do Eurostat, Portugal é o país
da União Europeia com maior
“fatia” de trabalhadores em
pequenas empresas. O que sig-
nifica que temos um tecido em-
presarial composto por empre-
sas com menos de 250 traba-
lhadores. Aliás, se afundarmos

um pouco os dados, chegamos
à conclusão que 96% das nossas
empresas são micro empresas. 

Na prática, os critérios que
definem uma PME estipulam
que falamos de uma empresa
de média dimensão quando te-
nha menos de 250 trabalhado-
res, volume de negócios inferior
a 50 milhões de euros e balanço
anual inferior a 43 milhões de
euros. Uma pequena empresa
é aquela que emprega menos
de 50 pessoas e cujo volume de
negócios anual ou balanço total
anual não excede 10 milhões
de euros. Por último, ainda in-
tegrando a categoria de PME,
uma micro empresa é uma em-
presa com menos de 10 traba-
lhadores e cujo volume de ne-
gócios anual ou balanço total
anual não excede 2 milhões de
euros. Inicialmente, o estatuto

de PME Excelência não abrangia
as micro empresas, mas passou
a contemplá-las depois de 2015.

O que é que faz uma PME ser
“Excelência”Conforme expli-
cado no texto principal destas
páginas, a primeira distinção
criada pelo IAPMEI foi a de
PME Líder. Na edição PME Líder
2020 foram reconhecidas 9955
empresas. E com base em que
critérios?São vários, dos quais
destacamos ter estatuto de PME
e operar num sector de activi-
dade elegível; apresentar pelo
menos três exercícios de acti-
vidade completos e contas en-
cerradas relativas ao último
exercício económico e fiscal
completo; ter notação de risco
atribuída pelas Sociedades de
Garantia Mútua; resultados lí-
quidos positivos; autonomia
financeira superior a 30%; vo-
lume de negócios superior a
um milhão de euros e EBITDA
positivo em relação aos últimos
dois anos.  E é deste universo
de PME Líder que são selec-
cionadas automaticamente as
melhores, entre as melhores,
isto é, as empresas que cor-
respondam aos seguintes cri-
térios do quadro. 
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Autonomia Financeira (Capitais Próprios/Ativo) >=37,50%
Rendibilidade Líquida do Capital Próprio (R/CPr) >=12,50%
Dívida Financeira Líquida/EBITDA (NetDebt/EBITDA) ≤ 2,50
EBITDA/Ativo >=10,00%
EBITDA/Volume de Negócios >=7,50%
Crescimento do Volume de Negócios (de 2018 para 2019) > 0
Notação de risco atribuída pelas Sociedades de Garantia Mútua ≤ 5

Fonte: IAPMEI



Em pouco mais de década,
o número de PME Ex-
celência multiplicou-se,

passando de 376 empresas para
2.865, em 2020. Um dos indi-
cadores mais relevantes foi o
aumento dos resultados líquidos
do conjunto das PME Excelência,
que cresceu 40% de um ano
para outro. No entanto, temos
que ressalvar que esses resul-
tados são baseados nos indica-
dores económicos de 2019, sen-
do por isso resultados pré-pan-
démicos. Além do número de
global de empresas se ter mul-
tiplicado ao longo desta década
de PME Excelência, devemos
ainda acrescentar que o mérito
das empresas é tanto maior
quanto houve, nesta década,
um reforço dos critérios de se-
lecção.Esta iniciativa, como re-
fere o próprio IAPMEI, “foi cria-
da com o objectivo de reconhe-
cer as PME nacionais, que se

evidenciam pela qualidade dos
seus desempenhos económi-
co-financeiros e se mostram
capazes de atingir altos padrões
competitivos”.Neste último
ano, entre as 2.865 empresas
que conquistaram o estatuto de
PME Excelência, 601 são em-

presas de média dimensão,
2.084 são de pequena dimensão
e 180 são microempresas. Em
conjunto, as PME Excelência
são responsáveis por 92.657
postos de trabalho e por um
volume de negócios superior a
11 mil milhões de euros.Ainda

de acordo com informação do
IAPMEI, a maioria das PME Ex-
celência que se destacaram pelos
melhores desempenhos eco-
nómico-financeiros e de gestão,
desenvolvem a sua actividade
nos sectores do Comércio (28%),
da Indústria (23,4%), e ainda no
sector do Turismo (17,9%).Sem
surpresas, face ao que é a dis-
tribuição empresarial do país,
na hora de identificar as me-
lhores entre as melhores, a
proeminência recaiu dos terri-
tórios litorais e do Norte, as re-
giões de maior densidade em-
presarial. Em 2020, é ainda de
assinalar o facto de o Porto (601)
ultrapassar Lisboa (576) como
o distrito com mais PME Exce-
lência, seguidos de Braga (283)
e Aveiro (282).Para Francisco
Sá, presidente do IAPMEI, “sem
prejuízo do contributo das po-
líticas públicas, os protagonistas
centrais do processo de recu-

peração e relançamento da ac-
tividade serão sempre os em-
presários, com a sua visão, a
sua ambição, a sua orientação
para os mercados e seus desa-
fios, a sua capacidade de criar
riqueza, de adaptação e de rein-
ventar modelos de negócio”.
Quanto aos resultados econó-
micos evidenciados pelas PME
Excelência nesta edição, nem
só os resultados líquidos me-
recem destaque. Segundo o IAP-
MEI, as PME Excelência evi-
denciam níveis superiores de
solidez, registando um cresci-
mento em todos os rácios face
à edição anterior. A Autonomia
Financeira alcançada foi de
62,5% e a Rendibilidade do Ca-
pital Próprio 23,8%. Os indica-
dores Ebitda/Volume de Negó-
cios e Ebitda/Ativo registaram
18,5% e 22,1%,
respetivamente.Para o IAPMEI,
o estatuto PME Excelência é
“um selo de reputação que per-
mite às empresas  relaciona-
rem-se com a sua envolven-
te - fornecedores, clientes, sis-
tema financeiro e autoridades
nacionais e regionais  - numa
base de confiança facilitadora
do desenvolvimento dos seus
negócios”. E, admite a Agência
para a Competitividade e Ino-
vação, “para empresas expor-
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Lucros das PME Excelência 2020
aumentam em 40%
�Crescimento Além do aumento exponencial de empresas que conseguiram atingir o esta-
tuto de Excelência, o destaque vai para os lucros de 2019 e para o numero de micro empresas
neste lote das melhores 

Pequena
(72,7%)

Média
(21%)

Micro
(6,3%)
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Não era imaginável chegar ao final do primeiro
semestre de 2020 e sermos confrontados
com o anúncio de uma crise económica e so-

cial com dimensão global. A reação dos países foi
célere e em muito dos casos adequada. Hoje sabe-
mos, que no caso português, estivemos longe do que
foram as medidas de apoio dos nossos parceiros eu-
ropeus, contudo não deixaram de constituir uma
ajuda imprescindível para amortecer o impacto dos
efeitos do vírus. Assinale-se que após termos tido
uma crise severa no início da última década, encon-
trávamo-nos numa fase de expansão da economia
nacional, e os problemas e desafios então diagnos-
ticados tomaram agora outra dimensão. Aquilo que
era considerado como desafios importantes, que to-
dos indicávamos como inevitáveis para o sucesso

de crescimento e desenvolvimento das empresas,
não foi posto em causa, foram por um lado adiados,
no início da pandemia, e por outro ganharam ainda
uma maior importância agora que é crucial olhar
para o futuro.

Constatamos que há maior e crescente acesso e
utilização de informação, que o contexto tecnoló-
gico se impõe a um ritmo claramente superior ao
que era expectável, que existem alterações nos há-
bitos e no processo de decisão dos consumidores,
que os mercados sofreram e sofrem alterações por
via de uma complexidade de novas variáveis. Ora,
tudo isto determina que as empresas tenham que
refocalizar-se e procurar integrar os novos desafios.
Novas ameaças se apresentam e a capacidade de
produção depara-se com uma concorrência emer-
gente, que a par da alteração da procura e de obso-
lescência tecnológica, pode afastar as empresas
para fora da capacidade de competirem e de se afir-
marem no contexto dos mercados internacionais.

É mais uma vez, às empresas que se vai exigir que
tenham um desempenho competente, que acres-
centem valor e que promovam o equilíbrio, dado
que numa economia aberta como a portuguesa é
necessário manter o nível de crescimento das ex-
portações e o seu peso no PIB, o que só será possível
se houver a decisão de apoiar as empresas, em es-

pecial as PME que representam mais de 99% do te-
cido empresarial do país e são responsáveis pela
maior parte do emprego, como sabemos. A necessi-
dade de aumentar o investimento não faz parte da
discussão, dado que se era claramente assumida
essa necessidade em 2019, mais imperativo se tor-
nou neste momento. Não é só a necessidade de re-
novar e introduzir equipamentos e novos instru-
mentos de gestão, que são imprescindíveis para a
modernização do setor transacionável, agora tor-
nou-se incontornável enfrentar a digitalização da
atividade produtiva e introduzir as competências
que farão a diferença para as empresas e para o país
manter e ganhar competitividade. Sendo uma ine-
vitabilidade que as empresas se modernizem, apro-
veitem os avanços tecnológicos e incorporem co-
nhecimento, então temos que assumir o esforço de
investimento, o que levanta a questão da situação
financeira, porque as empresas sofreram uma ero-
são dos balanços e muitas estão descapitalizadas.
Portanto, é necessário encarar a intensidade do in-
vestimento, o que pressupõe que sejam disponibili-
zados fundos que reforcem o capital das empresas,
porque com a pandemia do Covid-19 houve uma
degradação da exploração e por essa via uma afeta-
ção negativa da situação líquida, se lhe somarmos
as dificuldades que vão ter de enfrentar para solve-

É AOS SEUS LÍDERES
E ÀS EQUIPAS QUE TUDO SE DEVE

José Couto
Presidente da Câmara
de Comércio e Indústria
do Centro (CEC)
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rem as responsabilidades das moratórias bancárias,
as empresas mostram potenciais debilidades para
financiar novos projetos de investimento. 

Recentes estudos mostram que existe a conscien-
cialização da necessidade de investir. As empresas e
os seus líderes sabem que é imprescindível que se
proceda a transformações no processo produtivo e
se inicie a incorporação dos princípios da revolução
digital, mas também conhecem as limitações ao ní-
vel do financiamento. Para que se concretize em
tempo útil o investimento produtivo e a qualificação
de recursos humanos esperado, concretizável no
acréscimo de produtividade e de competitividade,
há que aproveitar o que o PRR disponibilizará e pro-
mover um quadro de medidas de capitalização. O
governo não pode falhar neste desiderato e terá que
responder a esta exigência utilizando instrumentos
que promovam a capitalização das empresas sem
que afetem o passivo das empresas. As empresas
não conseguirão corrigir o passivo que resultou
desta crise pandémica e assumir novas responsabi-
lidades. 

Porque chegámos, mais uma vez, ao momento
do ano em que falamos das PME Líder e PME Exce-
lência, em que apontamos com satisfação aquelas
que tiveram uma performance acima da média,
que se distinguiram, convém enfatizar que é aos
seus líderes e às equipas que tudo se deve. Estas
empresas foram capazes de fazer a diferença, con-
tribuir para o desenvolvimento económico dos ter-
ritórios, gerar emprego e riqueza. É de um pequeno
grupo de empresas que sempre falamos, mas que
tem crescido em termos nacionais e da Região
Centro, que serve de exemplo a muitas outras e
que enche de orgulho a quem nelas trabalha.

(autor escreve com a actual ortografia)
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O distrito de Leiria volta a as-
sumir a quinta posição quanto ao
número de empresas PME Exce-
lência que têm a sua sede por cá.
Ao todo, são 214 empresas, mais
20 do que no exercício anterior
(194), que por sua vez já tinha su-
bido face ao número de 2018 (ano
em que tinham sido distinguidas
176 empresas). Este número faz
com que o distrito esteja em
quinto lugar no universo das PME
Excelência, que distinguiu 2.865
empresas em 2020, apenas ultra-
passado por Porto (601 empre-
sas), Lisboa (576 empresas), Braga
(283 empresas) e Aveiro (282 em-
presas). 

Importa reforçar que as
2.865 PME Excelência 2020
distinguidas pelo IAPMEI e
pelo Turismo de Portugal saí-
ram de um universo de 9.955
empresas PME Líder, das quais
746 estão sediadas no distrito
de Leiria. Quanto às 214 PME
Excelência que foram distin-
guidas neste exercício, elas
significam 6.380 postos de tra-
balhado. A maioria delas trata-
se de pequenas empresas
(72,4%), embora também
existam médias empresas
(19,6%) e mesmo algumas mi-
cro empresas (7,9%), que
desde 2015 passaram também
a ser consideradas para esta

Leiria é o quinto distrito do país
em número de PME Excelência 
�Sectores Indústria e comércio são os principais sectores de actividade que alavancam
o distrito de Leiria, que ocupa, de novo, o quinto lugar em termos nacionais

Indústria é um dos principais motores de desenvolvimento da região
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distinção.
À semelhança dos indicado-

res globais, as PME Excelência
do distrito de Leiria também
tiveram uma subida conside-
rável nos lucros: 44,5%, supe-
rando inclusivamente a média
nacional. Resultados alicerça-
dos no bom desempenho das
PME Excelência, principal-
mente dos sectores da indús-
tria (34,1%) e comércio
(29,9%).  

Uma análise detalhada per-
mite-nos perceber que o vo-
lume de negócios global su-
pera os 903 milhões de euros,
tendo tido um crescimento de
16,7% face ao ano anterior.
Quanto aos resultados líquidos
do grupo de 214 PME Excelên-
cia, superam os 110,3 milhões
de euros. 

As empresas, que têm auto-
nomia financeira de 64,4%, e
capitais próprios superiores a
515 milhões de euros, são res-
ponsáveis por exportações su-
periores a 179 milhões de eu-
ros, cujo crescimento no
último exercício foi superior a
27%.  

E dentro do distrito de Leiria,
onde se situam as PME Exce-

lência? A maioria delas (35%)
está na sede de distrito, se-
guindo-se Pombal e Alcobaça,
com 13,5% de empresas em
cada município. E, apesar da
distância ser significativa para
Leiria, a verdade é que ne-
nhum outro concelho se apro-
xima, ficando num distante
quarto lugar a Marinha
Grande, com 7% das empre-
sas, tendo sido, no passado,
um dos concelhos com mais

empresas representadas neste
ranking. Apesar das discre-
pâncias, dos 16 concelhos do
distrito de Leiria, apenas dois,
Castanheira de Pera e Pedró-
gão Grande não figuram nesta
lista. Alvaiázere consegue vol-
tar a inscrever uma empresa
na lista das PME Excelência, ao
passo que Figueiró dos Vinhos
também regressa a esta lista
das melhores, com uma em-
presa e Nazaré retoma uma

posição no ranking, com sete
empresas, depois de no ano
passado o município não ter
estado representado. 

Ourém lidera no distrito
de Santarém 

Tal como vem sendo habi-
tual na análise que o Diário de
Leiria conduz a respeito da dis-
tinção das PME Excelência, o
concelho de Ourém, embora
pertencente a outro distrito,
integra também a nossa refe-
rência. Isto deve-se à proxi-
midade geográfica, mas tam-
bém funcional e económica
das pessoas e das empresas. E,
neste exercício, destaque-se o
facto de Ourém ser o concelho
com mais empresas a integrar
o lote das melhores entre to-
dos os 16 concelhos do distrito
de Santarém. Ao todo são 27
empresas de Ourém que con-
seguem o estatuto de PME Ex-
celência, num universo de 107
do distrito de Santarém, ou
seja, 25% do total tem sede em
Ourém. Em termos nacionais,
o distrito de Santarém ocupa a
oitava posição no ranking das
PME Excelência, abaixo de
Porto, Lisboa, Braga, Aveiro,

Leiria, Faro e Setúbal.  
Do ponto de vista sectorial

cingindo-nos ao concelho de
Ourém a distribuição das PME
Excelência faz-se por dois sec-
tores principais: indústria
(37%) e construção (22,2%).
Quanto à indústria, façamos
uma nota para a existência de
representantes quer de indús-
tria de fabricação, quer extrac-
tiva.  

Se olharmos para os princi-
pais indicadores económicos
do conjunto das 27 PME Exce-
lência do concelho de Ourém,
verificamos variações positi-
vas em todos, com destaque
para os lucros, que cresceram
48%. Mas não só os resultados
líquidos merecem nota: a au-
tonomia financeira global su-
biu 63,9%. Quanto ao volume
de negócios ultrapassou os 90
milhões de euros (cresceu
20%), os resultados líquidos
somaram 15,9 milhões de eu-
ros (cresceram 48%) e as ex-
portações significam mais de
30,4 milhões de euros, num
crescimento superior a 13%.
Tudo isto num universo domi-
nado por empresas pequenas
(74%). 

PME Excelência do distrito de Leiria (total em euros)
2019 Variação %

Volume Negócios 903 235 183 16,7%
EBITDA 170 793 663 37,3%
Resultado  Líquido 110 308 838 44,5%
Activo 800 136 553 14,2%
Capital Próprio 515 133 737 22,5%
Exportações 179 526 274 27,0%

Fonte: IAPMEI

PME Excelência de Ourém (total em euros)
2019 Variação %

Volume Negócios 90 099 447 20,1%
EBITDA 24 708 827 35,7%
Resultado  Líquido 15 924 391 48,2%
Activo 103 203 421 17,5%
Capital Próprio 65 904 512 29,1%
Exportações 30 465 053 13,9%

Fonte: IAPMEI
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Éunanime e já de reconhecimento mundial: As
empresas, os empresários, os profissionais
portugueses sabem produzir com competiti-

vidade e qualidade. Mas então porque não consegui-
mos ter ainda mais PME Líder e Excelência? A expe-
riência da AAPI – Associação Ação Para a
Internacionalização junto das empresas diz-nos que
a questão está na área comercial. Não é uma, nem
duas as empresas que desenvolveram processos e
produtos altamente inovadores, que têm capacidade
de produção, mas continuam a não conseguir au-
mentar o valor do seu produto no mercado. Chegá-
mos ao momento de investir em outros factores de
competitividade: Contratação de profissionais para
as áreas comerciais, Formação em comércio inter-
nacional, Fazer prospeção em novos mercados de
forma sustentada e duradoura, apostar no Digital

(vertente comercial) e saber acompanhar este es-
forço com uma dose bem planeada de Marketing In-
ternacional. Temos de nos saber vender!

São muitas as empresas que conseguem olhar para
a aquisição de uma máquina como um investimento a
médio-longo prazo mas não o conseguem fazer
quando falamos na contratação de recursos humanos
e na sua formação para a área comercial. A área co-
mercial tem de ser vista pelas empresas como um in-
vestimento cujo retorno não se pode esperar que seja
imediato, porque processos de prospeção a partir do
“zero” têm o seu tempo para se conseguir chegar à
concretização sustentada de negócios. Custa dinheiro
ter um recurso humano 1 ano sem faturação rele-
vante? Sim, custa! Mas custa muito mais ter uma má-
quina inovadora a ser utilizada durante anos a 30%,
40%, 50% da sua capacidade. 

A liderança dos empresários da região tem sido
aquilo que classifico de resiliente, ambiciosa e de ex-
celência, caso contrário com aquilo que têm sido os
últimos 20 anos já não eramos uma região empresa-
rial. É o momento de toda essa ambição ser aplicada
no “vender”. Está no seio das empresas esta trans-
formação de paradigma no investimento, contudo
também os apoios nacionais e europeus devem
apoiar este paradigma de evolução industrial. Temos
de dar mais relevo e flexibilidade (e dotação orça-
mental) aos apoios à Internacionalização, vamos de-
senvolver incentivos fiscais às empresas que inves-
tem em promoção comercial internacional (como se
faz para a investigação), vamos apostar em forma-
ção técnica especializada na área do comércio inter-
nacional, vamos olhar para o esforço que os empre-
sários fazem nas suas áreas comerciais, de
prospeção e de promoção internacional como inves-
timentos prioritários para o país. Não podemos con-
tinuar a ter, como temos agora no Plano de Recupe-

ração e Resiliência, a palavra inovação ser referida
cerca de 200 vezes e a palavra comercialização ape-
nas 8. Não é acabar com a inovação (porque é essen-
cial continuarmos a inovar!), mas é sim equilibrar o
peso das duas vertentes.

Não deixo também de fazer referência a uma ver-
tente da área comercial que a AAPI – Associação
Ação Para a Internacionalização tem colocado em
cima da mesa a alguns anos a esta parte – Interna-
cionalização por meios virtuais. A aposta da Indús-
tria 4.0 tem de ser, também, canalizada para cons-
truir novos canais de comercialização através do
digital. As empresas têm de olhar para o digital
como um canal de vendas internacional que pode
permitir diversificação de mercados e fluxos susten-
táveis de vendas. 

Termino agradecendo aos empresários que leva-
ram as suas empresas a Estatutos de PME Líder e
Excelência. Mais do que felicitar é preciso agradecer
aquilo que fazem todos os dias, permitindo criação
de valor, emprego e reconhecimento internacional à
nossa Região.

(autor escreve com a actual ortografia)

“TEMOS DE
NOS SABER
VENDER”

Paulo Lopes
Presidente da AAPI
– Associação
de Acção Para
a Internacionalização

A aposta da Indústria 4.0 
tem de ser, também, 
canalizada para construir 
novos canais 
de comercialização 
através do digital
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Aregião de Leiria continua a destacar-se, a
nível nacional, pelo elevado número de em-
presas que conquistam sucessivamente o

estatuto PME 2021 Excelência e Líder, o que é bem
representativo do dinamismo e potencial econó-
mico deste território.

Endereço uma palavra de felicitação a todas as
empresas do território da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Leiria que conquistaram esta
distinção, realçando a grande diversidade de seto-
res de atividade representados, um dos pontos
fortes do nosso setor económico que nos torna
mais resilientes face às cíclicas crises que têm
atingido o nosso país.

Enfrentamos desafios e dificuldades, é certo,
mas sempre fomos capazes de superar os obstá-
culos com que nos deparámos, através do espírito
empreendedor e inovador muito vincado nesta
região.

Por detrás deste desempenho está uma classe
empresarial que soube antecipar aquilo que hoje é
considerada uma emergência nacional, a aposta
na internacionalização, como tábua de salvação
para a economia portuguesa.

Em devido tempo, os nossos empresários per-
ceberam a necessidade de olhar para além do
mercado interno, apostaram na inovação, tecno-
logia, na formação dos seus recursos e ousaram
arriscar em mercados em muitos casos mais
competitivos do que o nosso.

Precisamos, contudo, de desbloquear alguns
constrangimentos que enfrentamos para superar
algumas dores de crescimento, como os custos
energéticos, alguma falta de mão de obra especia-
lizada e dificuldade de reter e atrair talento.

Necessitamos de desenvolver estratégias para
podermos competir com os mercados mais evo-
luídos, nomeadamente no campo tecnológico. 

A solução terá de passar pela transformação do
Politécnico em Universidade, o que é, aliás, um
imperativo numa região cujo crescimento econó-
mico exige uma aposta à altura nas instituições
que prestam serviços em áreas essenciais como a
saúde ou a educação, apenas para referir alguns.

Igualmente decisivos para o nosso futuro serão
a passagem por Leiria da ferrovia de alta veloci-
dade e a abertura da Base Aérea de Monte Real à
Aviação Civil. 

Não é possível continuar a adiar este investi-

mento sob pena de ser travado e comprometido o
potencial de crescimento de uma região com uma
fortíssima margem de progressão económica e
social.

Temos empresas de matriz tecnológica, patri-
mónio classificado pela Unesco com grande capa-
cidade de atração, uma costa ímpar, castelos e
monumentos únicos, ou o Santuário de Fátima
que atrai de peregrinos de todo o mundo.

A abertura do aeroporto será fundamental para
elevar o nível competitivo desta região, para po-
tenciar a vocação exportadora das nossas empre-
sas, para reforçar a ligação à nossa diáspora, fo-
mentar a internacionalização do nosso ensino
superior e capitalizar para a região a apetência tu-
rística do destino Portugal.

Termino com uma palavra de agradecimento e
reconhecimento ao tecido empresarial pela
grande prova de superação e capacidade de rein-
venção perante as dificuldades importas pande-
mia Covid-19, uma tempestade que veio demons-
trar uma vez mais que esta região está preparada
como poucas para vencer os desafios do futuro.

Apenas necessitamos de algum investimento
público que nos ajude a potenciar e a concretizar
todo o nosso potencial de crescimento económico
desta região, que se poderá tornar decisivo para o
equilíbrio das contas nacionais.

(autor escreve com a actual ortografia)

PME 2021 EXCELÊNCIA E LÍDER

Gonçalo Lopes
Presidente
da Comunidade
Intermunicipal
da Região de Leiria
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Se em 2019 o Oeste registava 316 PME Líder no
território, foi com enorme orgulho que, em
2020, vimos este indicador ascender às 396

PME Líder no Oeste, de acordo com a lista divulgada
pelo IAPMEI. Falamos de um crescimento de 25,3%
em relação ao ano anterior, prova do dinamismo
que a economia da Região vinha a demonstrar antes
da pandemia.

A crise provocada pela pandemia trouxe fortes re-
percussões no tecido económico e na sociedade,
com diversos setores em shut-down total ou par-
cial. As pequenas e médias empresas foram parti-
cularmente afetadas, com os países europeus a pro-
curar soluções para abrandar os efeitos sentidos
num segmento que representa 70% de todos os em-
pregos da União Europeia.

Portugal é o segundo país da União Europeia onde
as PME têm maior peso na economia: representam
99,3% do total de empresas, de acordo com dados do

Eurostat. 
Para que seja possível dar continuidade ao cami-

nho de sucesso traçado até aqui, será imprescindí-
vel que as nossas empresas encarem o futuro com a
consciência de que terá, indiscutivelmente, de ha-
ver uma adaptação e um alinhamento com os pila-
res da transição ambiental e digital da Europa. Im-
porta que a transição digital funcione para todos, se
democratize, e esteja ao alcance de todos, e que as
nossas empresas se ajustem a este novo paradigma,
aproveitando e criando novas oportunidades de ne-
gócio. 

Indústria 4.0, robotização, automação, inteligên-
cia artificial. Este é o futuro, inovação e conheci-
mento são hoje fatores determinantes para o su-
cesso, onde os dados e o ecossistema que o envolve
são o caminho para uma economia de valor acres-
centado, suportado em empregos qualificados e
bem remunerados.

Para além disso, o futuro passará também por co-
locar as pessoas em primeiro lugar, a sua qualifica-
ção e sua empregabilidade, onde ninguém pode fi-
car para trás, ao mesmo tempo que se garante que
as soluções digitais contribuam para a luta contra as
alterações climáticas, para o alcance da neutralidade
carbónica.

Esta alteração de um modelo linear para uma
economia circular e verde vai obrigar também que
as nossas empresas se ajustem nesta transição
ecológica global, inicialmente muito exigente, mas

que indiscutivelmente vai suportar a competitivi-
dade do nosso tecido empresarial, promovendo,
em linha com o que anteriormente referi, uma re-
cuperação económica sustentável, equitativa, in-
clusiva e justa.

O plano de Recuperação Next Generation Europe,
financiamento necessário para a recuperação eco-
nómica e social europeia, irá trazer um alívio a mui-
tas empresas. Teremos de concretizar uma transi-
ção verde e digital que, reconhecemos, irá exigir um
grande esforço de adaptação das nossas empresas.
Contudo, sem este esforço não teremos o cresci-
mento sustentado e sustentável que ambicionamos.
Será necessário implementar medidas para aumen-
tar a resiliência das PME e facilitar o seu acesso a re-
cursos tecnológicos, nomeadamente a inteligência
artificial, assim como, a inovação técnica para al-
mejar a transição ecológica e a descarbonização dos
seus modelos de negócio.

Preconiza-se, por isso, que o crescimento empre-
sarial da Região seja alinhado com as diretrizes eu-
ropeias e, para tal, a OesteCIM assume um papel
determinante na afirmação do Oeste como região
líder na economia digital, verde e circular, apoiando
os nossos agentes económicos com instrumentos
que lhes permitam ser competitivos, gerando valor
acrescentado e, assim, capazes de criar novos pos-
tos de trabalho qualificados e bem remunerados.

(autor escreve com a actual ortografia)

O FUTURO DAS EMPRESAS
DO OESTE, UMA REGIÃO LÍDER

Pedro Folgado
Presidente da
Comunidade
Intermunicipal
da Região Oeste
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Criados pelo IAPMEI com o objetivo de dis-
tinguirem empresas com perfis de desem-
penho superiores, conferindo-lhes noto-

riedade e criando-lhes condições otimizadas de
financiamento, as distinções PME Excelência e
PME Líder aportam claros benefícios às empresas
na sua interação com a envolvente, nomeada-
mente no que respeita à sua capacidade de obter
financiamento competitivo, para desenvolver as
suas estratégias de crescimento de forma susten-
tada.

Enquanto associação que representa o tecido
empresarial da região de Leiria, a NERLEI con-
gratula-se por, mais uma vez, Leiria estar no Top
5 dos distritos de Portugal com mais PME Exce-
lência e de ter crescido mais de 10%, em relação

ao ano anterior. Esta realidade é reflexo da diver-
sidade empresarial do nosso distrito, mas sobre-
tudo e também da capacidade de resiliência, ino-
vação e investimento em fatores diferenciadores,
que colocam as nossas empresas em posição de
competirem em mercados internacionais, tor-
nando assim o nosso distrito um dos mais expor-
tadores de Portugal.

Pela robustez financeira que apresentam, con-
firmada e potenciada pela atribuição destas dis-
tinções, e pela sua dinâmica exportadora, esta-
mos convictos de que as empresas do distrito de
Leiria que receberam estes prémios estarão aptas
a liderar a recuperação económica de que a eco-
nomia regional necessita. Essa liderança afir-
mar-se-á, num primeiro momento, pela sua
maior resiliência e capacidade de investimento, e
num segundo momento, pelo efeito de arrasto
que, evidentemente, terão nas restantes empre-
sas do distrito.

Assim, estamos convictos que o tecido empre-
sarial da região de Leiria está preparado para po-
tenciar os investimentos esperados para os pró-
ximos anos, quer no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência, quer no que respeita
ao novo quadro comunitário de apoios. A NERLEI,
como sempre, estará disponível para orientar e

potenciar a aplicação dessas verbas, no sentido
de dar corpo à sua missão: “Prestar serviços que
contribuam positivamente para os resultados al-
cançados pelas empresas associadas, fortale-
cendo o tecido empresarial e promovendo o de-
senvolvimento económico e social da Região de
Leiria”.

(autor escreve com a actual ortografia)

TECIDO EMPRESARIAL DINÂMICO
TORNA REGIÃO DE LEIRIA MAIS ATRATIVA

António Poças
Presidente da Direção
da NERLEI

Estamos convictos de que as
empresas do distrito de Leiria
que receberam estes prémios
estarão aptas a liderar a 
recuperação económica de que
a economia regional necessita
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Nos tempos complexos e de incerteza que
vivemos existem efeitos nefastos e diretos
na saúde das pessoas, mas também eleva-

dos impactos sociais e económicos que, em alguns
setores de atividade, são particularmente gravosos.
Neste contexto, é ainda mais importante partilhar
o sucesso, a capacidade inovadora e resiliente das
empresas e dos empresários, pois só com uma eco-
nomia forte é possível gerar uma sociedade forte,
suportada pelo conhecimento, pela investigação e
pela inovação e com valores, onde a empregabili-
dade qualificada e o ensino superior público de
qualidade têm um papel central e determinante.  

A distinção das PME Líder e de Excelência pode
ser traduzida, de um modo simples, na criação de
condições para premiar o mérito, partilhar expe-
riências e casos de sucesso, de modo a que as
mesmas sejam inspiradoras e promovam um
efeito positivo de disseminação para que outras

empresas e setores de atividade os possam repli-
car. Estas iniciativas são sempre importantes e
devem ser valorizadas. No entanto, no contexto
supramencionado que hoje enquanto sociedade
e, globalmente, estamos a viver, distinguir em-
presas com perfis de desempenho superiores,
conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes con-
dições otimizadas de financiamento para desen-
volverem as suas estratégias de crescimento e de
reforço da sua base competitiva, é ainda mais no-
tável e significativo.

Acreditando seriamente que já estamos muito
perto da imunidade de grupo, será o tempo de fo-
car toda a nossa energia e força nas dimensões
sociais e, particularmente, na dimensão econó-
mica, não deixando de cumprir todas as orienta-
ções das autoridades de saúde. Neste contexto, o
ensino superior público e os ecossistemas de in-
vestigação e inovação terão um papel muito im-
portante na criação de redes colaborativas regio-
nais, nacionais e internacionais. Aqui, a
formação no âmbito dos ciclos de estudo conti-
nuará a ter um papel determinante na qualifica-
ção das pessoas, principalmente de jovens, mas,
cada vez mais será determinante desenhar pro-
gramas de formação avançados de curta duração
no âmbito da formação contínua ao longo das
carreiras profissionais, que sejam orientados
para formar para as necessidades da sociedade
em geral, mas também para as competências ne-

cessárias para as empresas em particular. Para
além da qualificação avançada, também os pro-
gramas de requalificação de profissionais serão
determinantes para aumentar o emprego e, prin-
cipalmente, para adequar as competências das
pessoas às necessidades das empresas, tor-
nando-as mais competitivas em mercados glo-
bais. A capacidade de ter profissionais qualifica-
dos e a capacidade de antecipação e de inovação
serão os fatores chave na produtividade e compe-
titividade nas cadeias de valor globais. Aqui tam-
bém os projetos de investigação e inovação, entre
a academia e as empresas, serão determinantes e
fundamentais. 

Vamos entrar numa fase em que vão existir
muitas oportunidades no âmbito dos fundos es-
truturais regionais, nacionais e europeus, em que
será necessário apostar na formação superior e
alargar o número de empresas que participam e
investem em projetos de investigação com im-
pacto, em inovação, mas também na empregabi-
lidade qualificada. Na região de Leiria esta é a
matriz identitária das empresas e dos seus em-
presários, que contarão, sempre, com um Poli-
técnico de Leiria forte, cooperante e promotor de
redes colaborativas globais, mas com impacto
nas pessoas e nas empresas da região. 

(autor escreve com a actual
ortografia)

HOJE PREMIAR E DISTINGUIR EMPRESAS
É AINDA MAIS IMPORTANTE!

Rui Pedrosa
Presidente
do Politécnico
de Leiria
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Macolis - Materiais de Construção
e Climatização, S.A.
Sede: Leiria
Ano de fundação: 1937
Actividade: Comércio por grosso de materiais de
construção (excepto madeira) e equipamento sa-
nitário
Trabalhadores: 70 colaboradores (Leiria, Coim-
bra, França)
Prémio PME Excelência: recebeu a distinção de
PME Excelência nos anos de 1997, 2000, 2001,
2009, 2010, 2011, 2019 e 2020

Carla Carreira,
directora financeira da Macolis 
“Esta distinção tem um signifi-
cado importante, sobretudo
pelo reconhecimento do em-
penho e dedicação de uma
equipa profissional que dá o
melhor diariamente e que
ajuda a empresa a ultrapassar
os desafios que constantemente
nos são colocados à frente. Sobretudo a distinção
consecutiva dos dois últimos anos tem um sabor
ainda mais especial, pois marcam acima de tudo a
recuperação do volume de negócios e resultados
de 2010, consolidados em 2019, desde a grande
crise que assombrou o sector da construção”.

Em comum, têm a responsabilidade
por uma empresa (ou por um sector
dessa empresa) que acaba de ser dis-

tinguida como PME Excelência. São em-
presários, gestores, responsáveis de pro-
dução de uma PME, que tanto pode em-
pregar 10 pessoas, como 70, ou 130. São,
por isso mesmo, a voz e o rosto de muitos
postos de trabalho, de muitas equipas que
trabalham, todos os dias, para que aquela
empresa, a ‘sua’ empresa, seja a melhor e
tenha uma performance de Excelência. Por
isso, o Diário de Leiria foi ouvir estes res-
ponsáveis para perceber para que serve,
afinal a distinção de PME Excelência. 

Na impossibilidade de ouvir as 214 em-
presas do distrito de Leiria e as 27 do
concelho de Ourém que foram distingui-
das nesta edição, optamos por uma reco-
lha de testemunhos que permitem abar-
car diferentes sectores de actividade,
empresas de dimensão muito distinta e
também sediadas em diferentes conce-
lhos, que partilhamos nas próximas pági-
nas. 

DE QUE VALE, AFINAL, SER PME EXCELÊNCIA? 

�Inquérito Há o prestígio associado ao estatuto.
Há o reconhecimento da qualidade da empresa. Para perceber
de que vale, afinal, ser PME Excelência, o Diário de Leiria foi ouvir
empresários, gestores e responsáveis de algumas das premiadas.
Conheça a voz e o rosto de quem lidera 
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A Queijaria Prado da Sicó, Lda
Sede: Santiago da Guarda, Ansião
Ano de fundação: 1998
Actividade: Indústrias do Leite e derivados 
Trabalhadores: cerca de 50 colaboradores
Prémio PME Excelência: Distinguida pelo quarto
ano

Daniela Moedas,
engenheira alimentar
“Quando nos queremos valer
dessa distinção, para nomear
valências e qualidade usa-
mos essa qualificação. Tra-
balhamos muito para po-
dermos ter esse
reconhecimento e, uma vez
que somos PME Excelência, di-
zemo-lo com orgulho”. 

Auto Delta - Comércio de Peças,
Acessórios e Automóveis, Lda
Sede: Leiria 
Ano de fundação: 1977
Actividade: Comércio por grosso de peças
e acessórios para veículos automóveis
Trabalhadores: 113 colaboradores
Prémio PME Excelência: 11ª vez consecutiva

Marcelo Silva,
director de operações
da Auto Delta
“A Auto Delta foi fundada em
Maio de 1977, contando 44 anos
de uma história recheada de
objectivos cumpridos, barrei-
ras ultrapassadas e sempre
com o foco na satisfação do
cliente. Todos os 113 elementos
da equipa são fulcrais para que, já
pela décima primeira vez consecutiva, a Auto Delta
seja distinguida como PME Excelência. Este é um
galardão muito importante quando falamos da
construção da reputação da empresa no nosso
mercado, ao nível financeiro, mas também para a
sociedade em geral. Especialmente saborosa é a
atribuição referente a um ano de 2020 marcado
pela pandemia, reflexo de que, mesmo em condi-
ções complicadas, conseguimos colocar em prática
a nossa filosofia de negócio que nos tem acompa-
nhado desde sempre”.

Caiado, SA
Sede: Leiria 
Ano de fundação: 1974
Actividade: Comércio por grosso de electrodo-
mésticos, aparelhos de rádio e de televisão
Trabalhadores: 88 colaboradores
Prémio PME Excelência: 2009, 2011, 2016, 2020.

Paula Caiado,
administradora 
“Para nós esta distinção é motivo de orgulho pois é
o reconhecimento do desempenho da organização
e de todos os que dela fazem parte. A dedicação e
esforço diários de toda a equipa permitiram alcan-
çar os resultados. Por outro lado, esta distinção
sustenta a credibilidade da empresa perante os
nossos parceiros”.

DE QUE VALE, AFINAL, SER PME EXCELÊNCIA? 
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Vipex - Comércio e Indústria
de Plásticos, S.A.
Sede: Marinha Grande 
Ano de fundação: 1993
Actividade: Fabricação de outros artigos em plás-
tico, n.e.
Trabalhadores: cerca de 100 colaboradores
Prémio PME Excelência: Devido ao elevado ritmo
de investimento temos cumprido apenas os requi-
sitos para PME Lider, desde que esta atribuição
existe. PME excelência foi-nos atribuído apenas
duas vezes.

Jorge Santos,
director-geral e membro
do conselho de administração 
“É mais um reconhecimento da-
quilo que move a excelente
equipa da Vipex. Garantia da
sustentabilidade da empresa,
resultante da capacidade de
gerar valor para os clientes e
para todas as partes interessa-
das”.

AOC - Aníbal de Oliveira Cristina, Lda 
Sede: Leiria 
Ano de fundação: 1991 
Actividade: construção de edificios 
Trabalhadores: 130 colaboradores (em Portugal)
Prémio PME Excelência: 1999; 2000; 2001; 2009;
2010; 2019; 2020

Idalina Rodrigues,
administradora 
“Representa visibilidade pelo que
significa, nomeadamente re-
forço da sua sustentabilidade
pelo bom desempenho eco-
nómico, condição fundamen-
tal para a empresa ter uma
avaliação de risco reduzido e as-
sim ser atrativa para estabelecer
relações comerciais com banca, fornecedores,
clientes, colaboradores”.

Fonseca & Silva, S.A.
Sede: Leiria 
Ano de fundação: 1982
Actividade: Fabricação de portas, janelas e ele-
mentos similares em metal
Trabalhadores: cerca de 25 colaboradores
Prémio PME Excelência: temos sido PME Líder e
somos Excelência pelo segundo ano 

Rui Silva,
administrador 
“Este prémio distingue a exce-
lência e a qualidade, de como
produzimos e de como geri-
mos. Premeia o que nós
produzimos. Somos uma
empresa de mérito reconhe-
cido. Esta é também uma
questão de prestígio público. A
maioria dos funcionários trabalham há muitos
anos na empresa e este é um trabalho de equipa,
que reconhece essa equipa. Somos por vezes consi-
derados uma indústria artesanal, por isso este re-
conhecimento engrandece o próprio sector. Fico
muito satisfeito porque somos várias empresas do
sector, que era às vezes visto como um parente po-
bre e por isso esta distinção é também uma mais-
valia”.

DE QUE VALE, AFINAL, SER PME EXCELÊNCIA? 
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Alidata - Soluções Informáticas, Lda.
Sede: Leiria 
Ano de fundação: 1984
Actividade: Comércio a retalho de computadores,
unidades periféricas e programas informáticos, em
estabelecimentos especializados
Trabalhadores: 45 colaboradores
Prémio PME Excelência: Recebemos durante vá-
rios anos e voltámos a receber em 2020

Fernando Amaral,
CEO
“Antes de mais, é um orgulho e
altamente gratificante, para
toda a equipa Alidata, ver,
desta forma, reconhecido o
trabalho feito ao longo do
ano mais desafiador para a
gestão que já vivemos, trazido
pela pandemia. Um resultado ape-
nas possível com uma estratégia vencedora e sus-
tentada, que nos permite resultados amplamente
satisfatórios para todos os stakeholders. Trata-se
também de ver reconhecida a gestão feita e o tra-
balho quotidiano dos nossos colaboradores, que se
empenham todos os dias no desenvolvimento de
projetos exigentes nos mais diversos setores de ac-
tividade”.

Inoeh Care, Lda.
Sede: Alcobaça 
Ano de fundação: 2010
Actividade: Comércio por grosso de perfumes
e de produtos de higiene
Trabalhadores: 19 colaboradores
Prémio PME Excelência: é a primeira distinção 

Ana Lúcia Bento,
gerente 
“Mais do que uma distinção por números alcança-
dos o que mais nos preenche é o carinho com que
as pessoas falam na marca, é a fantástica equipa
que nos ajuda todos os dias, são os nossos clientes
e os nossos fornecedores. Esses sim são de Exce-
lência.
No mundo cada vez mais numérico, damos cada
vez maior importância a quem nos ajuda. A quem
coloca no papel as nossas ideias de produto, a
quem o produz, a quem o publicita, a quem o
compra e a quem o vende.
Foi a excelência de uma cadeia e não apenas de
uma empresa que fez da INOEH o que ela é hoje”.

Segurmet - Higiene, Segurança e Medicina
no Trabalho, Lda.
Sede: Ourém
Ano de fundação: 2004
Actividade: Outras actividades de saúde humana,
n.e.
Trabalhadores: 16 colaboradores
Prémio PME Excelência: dois anos 

Domingos Neves,
gerente 
“A Segurmet, desde o seu início,
tem-se pautado pelo rigor na
prestação de serviços na
área de medicina no traba-
lho e higiene e segurança,
conquistando, ano após
ano, novos clientes a nível
nacional. Este crescimento só foi
possível, graças à excelente equipa que aqui traba-
lha, dado o seu melhor nas abordagens junto dos
nossos clientes, criando uma  proximidade ‘impar’
com os mesmos. Só assim, chegamos  a este pata-
mar de Excelência reconhecido  pelo IAPMEI  no
segundo ano consecutivo, o que nos deixa  ainda
mais motivados para enfrentar todas as dificulda-
des do dia-a-dia e encarar o futuro com opti-
mismo”.

DE QUE VALE, AFINAL, SER PME EXCELÊNCIA? 
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Ar ACILIS, associação empresarial represen-
tativa do comércio, indústria, serviços e tu-
rismo da região de Leiria, congratula-se por

a região de Leiria, apesar dos desafios colocados
pela pandemia e pela conjuntura económica des-
favorável em alguns setores de atividade, fazer
parte dos distritos com mais PME Excelência a ní-
vel nacional, destacando-se o concelho de Leiria,
com 75 empresas galardoadas.

O estatuto de PME Excelência e PME Líder é
atribuído às empresas com perfis de desempenho
superiores, e que se mostram capazes de atingir
altos padrões competitivos, conferindo-lhes no-
toriedade e criando-lhes condições otimizadas de
financiamento para desenvolverem as suas es-
tratégias de crescimento e de reforço da sua base

competitiva.
A atribuição desta distinção está sujeita a exi-

gentes critérios de seleção: as empresas PME Ex-
celência são escolhidas com base no universo das
PME Líder e têm de cumprir com diversos indica-
dores de solidez e desempenho económico e fi-
nanceiro. Do número total das empresas nacio-
nais distinguidas, 68% das empresas são de
pequena dimensão, enquanto as de média di-
mensão representam pouco mais de 1/4 do total
de empresas premiadas com este estatuto.

As PME Excelência e Líder são fundamentais
como motor do desenvolvimento económico e
como indicador das dinâmicas empresariais, de-
sempenham um papel fundamental na adição de
valor em todos os setores da economia e trazem
soluções inovadoras para desafios, tais como a
eficiência de recursos e a coesão social.

Enaltecemos o trabalho, audácia e resiliência
dos nossos empresários, que num ano atípico, se
destacaram pelos melhores desempenhos eco-
nómico-financeiros e de gestão.

Com o contributo da ACILIS, acreditamos que
os nossos empresários serão os protagonistas no
processo de recuperação e relançamento da ativi-
dade com a sua visão, a sua ambição, a sua orien-
tação para os mercados e seus desafios, a sua ca-

pacidade de criar riqueza, de adaptação e de rein-
ventar modelos de negócio.

A ACILIS, estará sempre presente, neste pro-
cesso construtivo, para as apoiar, fortalecendo o
tecido empresarial e promovendo o desenvolvi-
mento económico e social da região.

(autor escreve com a actual ortografia)

A IMPORTÂNCIA DAS PME EXCELÊNCIA
E LÍDER NO SETOR EMPRESARIAL

Lino Ferreira
Presidente da
Associação de
Comércio, Indústria,
Serviços e Turismo
da Região de Leiria
(ACILIS)

As PME Excelência e Líder
são fundamentais como motor
do desenvolvimento
económico e 
como indicador das dinâmicas
empresariais
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Asupercomputação pode per-
mitir “ganhos substanciais de
tempo de simulação”, poten-

ciando a produtividade e a competi-
tividade no desenvolvimento de novos
produtos na indústria, concluiu um
estudo da Universidade de Coimbra
(UC) e do Centro Tecnológico de Mol-
des.

Um estudo realizado pela UC e pelo
Centro Tecnológico da Indústria de
Moldes, Ferramentas Especiais e
Plásticos (CENTIMFE), na Marinha
Grande, provou que “o uso da super-
computação leva a ganhos substan-
ciais de tempo de simulação, poten-
ciando ganhos de produtividade e de
competitividade no desenvolvimento
de novos produtos na indústria, em
particular nas indústrias de moldes e
plásticos”, anunciou a UC.

O estudo foi efectuado no âmbito
do projecto TOOLING4G, o primeiro
projecto português com a chancela
da iniciativa SHAPE da rede europeia
de computação avançada PRACE
(Partnership for Advanced Compu-
ting in Europe).

A rede PRACE visa demonstrar as
vantagens da utilização de recursos
de Computação de Alto Desempenho
(HPC, do inglês High-Performance
Computing), vulgarmente designada
supercomputação, para resolução de
problemas industriais complexos, em
particular das pequenas e médias
empresas (PME).

A iniciativa SHAPE tem por missão
dotar as PME europeias com a expe-
riência necessária para beneficiarem
das possibilidades de inovação cria-
das pela computação de alto desem-
penho.

O caso de estudo focou-se numa si-
mulação de dinâmica de fluidos com-
putacional com interesse para a in-
dústria de moldes e plásticos,
nomeadamente no desenvolvimento
de uma nova geração de sistemas de
aquecimento, ventilação e ar condi-
cionado (AVAC) para automóveis,
muito mais silenciosos do que os ac-
tuais, garantindo um maior conforto
acústico aos utilizadores, revela a UC.

As simulações realizadas no super-
computador Navigator Plus do Labo-
ratório de Computação Avançada da
UC pelo CENTIMFE demonstraram
grandes ganhos de tempo.

A simulação em computação tra-
dicional com quatro cores demoraria
74 dias, no Navigator Plus, usando 64

cores, o processo foi concluído em
seis dias (144 horas), exemplifica a
UC.

De acordo com Rui Tocha, director-
geral do CENTIMFE, os resultados ob-
tidos assumem particular “relevância
para as indústrias dos moldes e plás-
ticos, uma vez que foi claramente de-
monstrado que o recurso à compu-
tação de alto desempenho permite
desenvolver e analisar novos concei-
tos durante as etapas iniciais de pro-
jecto, reduzindo ou evitando altera-
ções posteriores que apresentam
custos mais significativos”.

Considerando que as indústrias de
pequena e média dimensão não “dis-
põem de recursos informáticos avan-
çados para realizar este tipo de cál-
culos complexos, a utilização de HPC
pode fornecer às PME ferramentas
essenciais para resolver problemas
complexos”, sublinha, citado pela
UC, o responsável do CENTIMFE.

Para Pedro Vieira Alberto, director
do Laboratório de Computação Avan-
çada da UC, este projecto, além de ser
um bom exemplo de parceria entre
academia e indústria, “comprova que
o uso da computação de alto desem-
penho traz grandes benefícios para a
indústria nacional, tornando-a mais
competitiva”.

Este estudo, sublinha, “evidencia
que o HPC permite melhorar proces-
sos e aumentar a produtividade, bem
como reduzir custos e aumentar a
qualidade e a velocidade da produ-
ção”.

Por outro lado, a utilização da su-
percomputação nas PME nacionais
“cria novas competências na área em
Portugal, uma vez que, actualmente,
para efetuar este tipo de cálculos so-
fisticados, a indústria tem de recorrer
a empresas estrangeiras”, conclui.

Supercomputação
pode tornar a
indústria portuguesa
mais competitiva

O IAPMEI, Agência para a Competi-
tividade e Inovação, I.P, lançou uma
nova ferramenta de avaliação de pro-
jectos que permite avaliar um pro-
jecto de investimento e sustentar os
seus pressupostos.

A ferramenta tem como base o pro-
grama Microsoft Excel, e é disponi-
bilizada em duas versões, análise a
cinco anos e a dez anos. A expectativa
é que se torne uma poderosa aliada
para as empresas e empreendedores
para apoiar a estruturação de uma
ideia de negócio ou projecto de in-
vestimento. 

Mediante a inserção de pressupos-
tos, a ferramenta gera automatica-
mente a demonstração de resultados;
balanço; avaliação financeira; rácios
financeiros e mapas complementares
que se constituem como suporte à to-
mada de decisão por parte do inves-

tidor quanto à rentabilidade do in-
vestimento e viabilidade económica
e financeira. Esta é mais uma medida
do IAPMEI, no sentido de apoiar a es-
truturação de novos negócios.

IAPMEI lança
nova ferramenta
para avaliar projectos
de investimento
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No último ano e meio, os modelos de negócio
de diferentes atividades económicas sofre-
ram várias alterações, quer pela redução

drástica de atividade a que muitas empresas esti-
veram sujeitas (e com uma retoma ainda lenta),
quer pela ascensão do digital, espelhada na comu-
nicação à distância, no teletrabalho, nas compras
online ou nos eventos virtuais. Num curto espaço
de tempo, as perceções alteraram-se e os novos
conceitos assumiram uma real preponderância. 

Em paralelo, a globalização dos negócios, a in-
teração das cadeias de valor ou, até mesmo, a de-
pendência de recursos, produtos ou componentes
oriundos de determinadas partes do globo, tor-
naram-se evidentes e fizeram-nos pensar que
seria fundamental existirem alternativas reais
aos modelos de desenvolvimento económico que
têm vindo a ser seguidos. 

A indústria de moldes não foi (não é!) imune a

esta situação. Fruto do seu posicionamento no
desenvolvimento de vários produtos para dife-
rentes indústrias a nível global, sofreu os impac-
tos desta desaceleração do mercado, tornando
muito mais desafiante a sustentabilidade e cres-
cimento deste sector. 

É neste contexto que se torna basilar para as
empresas, nomeadamente as PME, deterem uma
estratégia clara de intervenção no mercado, as-
sente numa liderança forte, que reflita inovação e
que se oriente para a otimização de recursos,
processos e das competências existentes, refor-
çando a sua competitividade e a busca pela exce-
lência.

No entanto, muitas vezes, não basta fazê-lo, há
que o demonstrar não só no mercado, mas tam-
bém junto dos stakeholders, valorizando a em-
presa, a sua oferta e todos quantos nela traba-
lham ou com quem ela colaboram. É neste
contexto, que a atribuição do estatuto “Excelên-
cia” ou “Líder”, assume especial importância,
reconhecendo organizações distintas, sustentá-
veis, que, apesar de todas as contingências, e por
via de bons indicadores económico-financeiros,
ostentam este galardão, beneficiando, entre ou-
tros, de uma melhor imagem e rating junto da
banca, o que certamente facilitará novos investi-
mentos.

Apesar de todas as contingências de mercado
em que vivemos, do esforço adicional que é ne-

cessário fazer para manter tal estatuto nas atuais
circunstâncias, este é um passo importante para
atingirmos um posicionamento diferenciador,
que induza a transformação da sociedade, seja
pela via da criação de emprego qualificado, seja
pela promoção do bem-estar dos colaboradores
ou pelas externalidades positivas que gera no seu
meio envolvente.

(autor escreve com a actual ortografia)

EXCELÊNCIA E RECONHECIMENTO

Manuel Oliveira
Secretário-geral
da CEFAMOL

Atribuição do estatuto
“Excelência” ou “Líder”,
assume especial 
importância,
reconhecendo organizações
distintas, sustentáveis
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Diário de Leiria É presidente
do Politécnico de Leiria, uma
das instituições de referência
a nível. Qual a importância da
ligação da academia ao sector
empresarial?
Rui Pedrosa A ligação ao ter-
ritório, à região e, em particular
ao sector empresarial, está na
génese do Politécnico de Leiria
e é algo que todos os dias tem
ficado mais forte e mais intenso.
O Politécnico de Leiria é uma
instituição de ensino superior
pública ao serviço da sociedade,
em que a ligação às empresas
nos estimula e transforma
constantemente, quer seja pela
qualidade e actualização da for-
mação para as competências
do presente e do futuro, onde a
empregabilidade qualificada
está directamente ligada à com-

petitividade e produtividade das
empresas, quer seja pela in-
vestigação com impacto e que
acontece em co-criação com as
empresas, mas também os ser-
viços de inovação na partilha e
valorização de conhecimento e
nos contextos de internacio-
nalização.

Quais as principais vantagens
desta ligação, que no caso con-
creto do Politécnico de Leiria
está a ser desenvolvida há vá-
rios anos?
Este contexto de proximidade
e de cooperação permanente
com as empresas só tem van-
tagens, directa e indirectamen-
te. Apenas destacando algumas,
não posso deixar de referir os
mais de três mil estágios que
realizamos todos os anos, a ele-

vada empregabilidade dos cur-
sos, que hoje ultrapassa os 95
por cento, as centenas de pro-
jectos e prestações de serviços
de investigação e inovação com
as empresas, que permitem que
o Politécnico de Leiria lidere a
nível nacional os projectos de
co-promoção com empresas.
No entanto, esta ligação tam-
bém tem permitido ter pro-
gramas únicos e pioneiros com
o ‘Politécnico de Leiria + In-
dústria’, onde a responsabili-
dade social das empresas é mar-
cante através de bolsas de mé-
rito para os melhores estudan-
tes, com o envolvimento da
NERLEI e da CEFAMOL, ou a
semana temática da Indústria
‘Leiria In’.

Que resultados práticos têm

“É importante aumentar o número
de empresas envolvidas em projectos
de investigação e inovação”
�Entrevista Presidente do Politécnico de Leiria salienta a importância da ligação da academia ao sector empresarial,
nomeadamente às Pequenas e Médias Empresas, a avaliar pelos resultados positivos da parceria
que se arrasta há vários anos

Rui Pedrosa considera que a empregabilidade qualificada tem um papel
decisivo nas empresas



resultado dessa parceria?
Tal como referi anteriormente,
os resultados práticos são os
estágios, a empregabilidade dos
nossos diplomados, os projectos
de investigação com impacto
em parceria com as empresas,
mas também os projectos ino-
vadores e os desafios perma-
nentes lançados pelas empre-
sas.  

Nesta forte ligação que existe
entre a academia e o sector
empresarial, onde entronca o
papel das PME e das PME Ex-
celência no actual contexto?
O papel das PME líder e PME
excelência destaca as empresas
com perfis de desempenho su-
periores, em que lhes é confe-
rida notoriedade e são criadas
condições optimizadas de fi-
nanciamento para desenvol-
verem as suas estratégias de
crescimento e de reforço da sua
base competitiva. Acredito for-
temente que estas empresas
são aquelas que estão ligadas à
capacidade de inovação, de an-
tecipação, de ousadia, de com-
petitividade e produtividade
para mercados globais, onde a
empregabilidade qualificada

tem um papel decisivo. Para
tudo isto, estou certo, a proxi-
midade do Politécnico de Leiria
a estas empresas pelos seus es-
tudantes, diplomados, profes-
sores e investigadores foi e será
decisiva no sucesso destas em-
presas.

Que importância têm as PME
e as PME Excelência no de-
senvolvimento e alavancagem
do sector empresarial, devido
ao número de pessoas que
empregam?
Estas distinções das PME Líder
e de Excelência pode ser tra-
duzida, de um modo simples,
na criação de condições para
premiar o mérito, partilhar ex-
periências e casos de sucesso,
de modo a que as mesmas sejam
inspiradoras e que promovam
um efeito positivo de dissemi-
nação para que outras empresas
e sectores de actividade os pos-
sam replicar. Estas iniciativas
são sempre importantes e de-
vem ser valorizadas, e no caso
destas empresas, o número de
pessoas que empregam e as
estratégias promotoras de cres-
cimento e de criação de mais e
melhor empregabilidade são

decisivas e para o Politécnico
de Leiria, particularmente para
os nossos diplomados, são uma
grande oportunidade.

Tem sentido ao longo dos anos
um bom retorno na parceria
entre a academia e as PME?
Se sim, em que medida.
Tem sido excelente. Anterior-
mente, já dei vários exemplos
dos efeitos positivos e sinérgicos
desta parceria. Neste contexto
pandémico difícil que todos te-
mos estado a viver, também
esta relação se mostrou abso-
lutamente decisiva, em projecto
de inovação para a criação de
equipamentos de protecção in-
dividual, na criação de um ga-
binete económico e social da
Região de Leiria, onde empresas,
através da NERLEI [Associação
Empresarial da Região de Leiria],
a CIM [Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Leiria] da
região de Leiria e o Politécnico
de Leiria estiveram juntos nas
respostas de curto prazo e no
planeamento estratégico de
médio e longo prazo.  

O que tem faltado, do seu pon-
to de vista, para que as PME

possam vir a ter ainda mais
dimensão no contexto em-
presarial? Que medidas deve-
riam ser adoptadas para as
valorizar ainda mais?
Diria que é importante aumen-
tar o número de empresas en-
volvidas em projectos de in-
vestigação e inovação, é fun-
damental criar incentivos fortes
e sérios para a empregabilidade
qualificada e neste tempo com
mudanças muitos rápidas em
que a transformação digital, a
transformação verde e a coesão
social são determinantes, será
decisivo desenhar programas
para a actualização de compe-
tências ao longo das carreiras
profissionais, onde os cursos
curtos avançados serão uma
peça chave (programa de qua-
lificação avançada/upskilling)
e a requalificação de profissio-
nais também será determinante
(reskilling).

É inevitável a academia con-
tinuar a manter a parceria com
as empresas, num mundo e
numa economia cada vez mais
global e a dar passos de gigante
em termos tecnológicos?
Será absolutamente decisivo. É

o que estamos a fazer com as
empresas e os seus empresários,
mas também no desenho de
estratégias inovadoras de for-
mação e na criação de contextos
de aprendizagem promotores
destas parcerias, como são a
criação de uma ‘Learning Fac-
tory’, o investimento na criação
e reforço de infraestruturas e
hubs de inovação na área tec-
nológica, na área da saúde, na
área do design ou a liderança
da Universidade Europeia, a Re-
gional University Network, que
será uma plataforma de ino-
vação e ligação, também nas
redes colaborativas empresarias
e económicas na Europa. 
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O papel das PME
líder e PME excelência
destaca as empresas
com perfis 
de desempenho
superior
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Vivemos tempos desafiantes que apelam à nossa
resiliência, ao conhecimento experimentado
face à dinâmica competitiva de um mundo cada

vez mais global, no qual a capacidade individual apenas
conta se integrada socialmente e em redes credíveis,
competitivas e sustentáveis. A incerteza cresce de
forma permanente, e a capacidade de adaptação (não
de improviso!) assegura conquistas que nunca são eter-
nas.

No campo industrial, as empresas, os setores in-
dustriais e os Clusters (cadeias de valor e de oferta de
soluções integradas), estão, sempre estiveram, e es-
tarão cada vez mais dependentes da sua capacidade
de diferenciação pela Inovação (de produto, de pro-
cesso, de marketing, e/ou organizacional), no qual as
infraestruturas de suporte (centros de inovação, uni-

versidades e politécnicos, incubadoras de empresas,
associações empresariais, etc), assumem um papel
determinante.

As lideranças de ontem são fundamentais para o
suporte às lideranças do futuro, no entanto, neste
processo de globalização, as empresas líder de per si,
tornaram-se insuficientes para enfrentar a tormenta
dos mercados e das políticas públicas dos principais
mercados geoestratégicos (ex: EUA e mercados Asiá-
ticos), que dominam o novo paradigma e têm a hege-
monia do comércio mundial.

Assim, o novo desígnio das lideranças reforça a ur-
gência do trabalho associativo, do compromisso, da
quebra de mitos, e do emprenho de uns em prol de
todos, e principalmente a capacidade de comunicar-
mos bem, de forma eficaz e alinhada. A lógica da de-
fesa de quintais na mesma cadeia de valor, só nos en-
fraquece perante os nossos concorrentes…que são as
empresas internacionais dos mercados onde atua-
mos, e não as empresas nacionais que pertencem ao
nosso Cluster.

A excelência é um desígnio de aspiração suprema
que impele as empresas e as pessoas todos os dias fa-
zer mais e melhor utilizando o mínimo de recursos,
mas sobretudo, permite alcançar o reconhecimento
externo, no mercado. E, neste sentido, as empresas
do nosso Cluster Engineering & Tooling (indústrias de

Moldes e Plásticos), representam uma infraestrutura
estratégica para o desenvolvimento da generalidade
dos produtos globais que conhecemos, assumindo
patamares de excelência mundialmente conhecidos,
ancorados na Inovação e no conhecimento. 

Mas, isto não é condição suficiente de sucesso, im-
porta reforçar a estratégia de desenvolvimento para o
futuro coletivo da nossa Indústria, que naturalmente
assentará na Excelência e na Liderança Coletiva (mais
do que na liderança individual), neste novo ciclo de
desenvolvimento onde as transformações digital,
verde e da descarbonização, elevarão certamente as
nossas empresas para patamares supremos, tendo
em conta os caminhos trilhados nos últimos anos.

No entanto, torna-se fundamental que as políticas
publicas de desenvolvimento industrial, sejam rápi-
das no urgente suporte ao processo de recapitalização
empresarial (fruto da resiliência à COVID-19), e na
criação de “Smart Money” que permita ancorar
clientes globais em torno das nossas cadeias de valor
e da competitividade empresarial, nacional.

O tempo urge, mas juntos tornaremos a nossa Re-
siliência numa vantagem competitiva global para as
empresas nacionais! 

(autor escreve com a actual
ortografia)

CLUSTER ENGINEERING & TOOLING:
A LIDERANÇA E A EXCELÊNCIA

Rui Tocha
Economista
e Diretor-Geral
do CENTIMFE 
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A. Santos - Electricidade, Lda.                                                                         Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                          Alcobaça
Abílio das Neves Rodrigues & Filhos, Lda.                                                   Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                           Ansião
AES Advanced Engineering Solutions, Moldes, Lda.                                Comércio por grosso de minérios e de metais                                                                                                       Marinha Grande
Alidata - Soluções Informáticas, Lda.                                                            Com. a retalho computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estab. espec.                  Leiria
Alphashirt - Equipamentos para a Indústria Gráfica, Lda.                       Comércio por grosso de outras máquinas e material de escritório                                                                          Pombal
Aníbal de Oliveira Cristina, Lda.                                                                      Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                              Leiria
Anjos, Guia & Vitorino - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.       Actividades de mediação imobiliária                                                                                                                                  Peniche
António Carepa Figueira- Restauração, Lda.                                              Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                                Nazaré
António Cristiano do Rosário, Lda.                                                                Instalação eléctrica                                                                                                                                                                    Leiria
Armazéns S. Silvestre - Comércio Materiais de Construção, Lda.        Comércio a retalho mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. espec.            Alcobaça
Artebel - Artefactos de Betão, S.A.                                                                Fabricação de produtos de betão para a construção                                                                                                    Pombal
Artifofo - Equipamentos Hospitalares e Farmacêuticos, Lda.               Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em estabelecimentos especializados                      Leiria
Atelier do Doce, Lda.                                                                                          Pastelaria                                                                                                                                                                                   Alcobaça
Atwoo Car Cosmetics, Lda.                                                                              Comércio por grosso não especializado                                                                                                                           Batalha
Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda.       Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis                                                                    Leiria
Avilitoral, Lda.                                                                                                       Comércio por grosso de animais vivos                                                                                                                                Leiria
Barreirinhas - Artefactos em Cimento, Lda.                                               Fabricação de outros produtos de betão, gesso e cimento                                                                                          Leiria
Baú de Glamour - Vestuário e Confecções, Lda.                                       Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados                                        Pombal
Caiado, S.A.                                                                                                            Comércio por grosso de electrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão                                                    Leiria
Cais da Praia, Lda.                                                                                               Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis)                                                      Caldas da Rainha
Caleiraeterna, S.A.                                                                                               Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e.                                                                                              Pombal
Calrai - Serviços de Restauração, Unipessoal Lda.                                    Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                       Caldas da Rainha
Canalcentro - Materiais para Canalização e Climatização, S.A.             Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário                      Leiria
Carbono 21, Lda.                                                                                                  Turismo no espaço rural                                                                                                                                                         Óbidos
Cardeira & Costa - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.                Actividades de mediação imobiliária                                                                                                                                    Leiria
Carfi - Fábrica de Plásticos e Moldes, S.A.                                                   Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.                                                                                                          Marinha Grande
Carlos Cozinheiro - Construções Metálicas, Lda.                                      Fabricação de estruturas de construções metálicas                                                                                                       Leiria
Carlos Manuel Machado Silva, Lda.                                                                Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis                                                            Caldas da Rainha
Carpintaria Central da Benedita, Lda.                                                           Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção                                                                                  Alcobaça
Carpintaria Fiuza, Lda.                                                                                       Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção                                                                                      Leiria
Casa Queridos - Produtos para a Agricultura, Lda.                                   Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e  fertilizantes, em estab. especializados                    Caldas da Rainha
Cerâmirupe - Cerâmicas, Lda.                                                                         Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino                                                          Alcobaça
Ciao Pizza Pizarias e Gelatarias, Lda.                                                            Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                                  Leiria
Comsoftweb - Sistemas Informáticos, Lda.                                                Com. a retalho computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estab. espec.                Pombal
Comumspace, Lda.                                                                                             Agências de publicidade                                                                                                                                                         Batalha
Confeitaria Vale, Lda.                                                                                         Fabricação de produtos de confeitaria                                                                                                                              Pombal
Construções Boal & Boal Unipessoal, Lda.                                                  Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                      Porto de Mós
Construções Monteagudo, Lda.                                                                      Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                 Pombal
Crigado - Sociedade Agro-Pecuária, S.A.                                                     Suinicultura                                                                                                                                                                               Alcobaça
Deartis - Comércio e Indústria de Cerâmica Artística, Lda.                    Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino                                                      Porto de Mós
Deutsmarkt, S.A.                                                                                                  Comércio de veículos automóveis ligeiros                                                                                                                          Leiria
Diamantino Perpétua & Filhos, Lda.                                                              Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis                                                                       Leiria
Dionísio Marques Agostinho, Lda.                                                                  Panificação                                                                                                                                                                                 Pombal
Doceleia - Doçaria Tradicional, Lda.                                                               Fabricação de produtos de confeitaria                                                                                                                             Alcobaça
Doitlean, S.A.                                                                                                         Actividades de consultoria em informática                                                                                                                        Leiria
Domplex Logis - Gestão de Suportes Logísticos, S.A.                             Organização do transporte                                                                                                                                                     Leiria
Duarte & Faustino - Churrasqueira, Lda.                                                      Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis)                                                               Pombal
Embala na Hora, S.A.                                                                                          Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)                                                                             Alcobaça
Embalpom, S.A.                                                                                                    Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e.                                                                                                  Óbidos
Embalsantos, Unipessoal Lda.                                                                         Agentes especializados do comércio por grosso de outros produtos                                                                   Alcobaça
Emmad, S.A.                                                                                                          Fabricação de embalagens de madeira                                                                                                                     Marinha Grande
Engrenagens do Centro NFL, Lda.                                                                 Fabricação de rolamentos, de engrenagens e de outros órgãos de transmissão                                                  Leiria
Ergowood - Construção Civil, Unipessoal Lda.                                          Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                            Pombal
Extrarústico - Extração e Transformação de Pedra Rústica, Lda.        Extracção de calcário e cré                                                                                                                                                  Alcobaça
Fapiblue, Lda.                                                                                                        Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e.                                Leiria
Fapicentro – Piscinas, S.A.                                                                                Fabricação de artigos de desporto                                                                                                                                       Leiria
Farmácia Magalhães, Lda.                                                                                 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                   Alcobaça
Farmacia Medeiros, Unipessoal, Lda.                                                            Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                     Ansião
Farmácia Moniz Nogueira, Lda.                                                                       Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                     Ansião
Farmácia Sol, Lda.                                                                                               Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                      Leiria
Farmácia Torres & Correia, Lda.                                                                     Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                    Pombal
Ferrus - Materiais Siderúrgicos e de Construção, S.A.                             Comércio por grosso de minérios e de metais                                                                                                                 Leiria
Fonseca & Silva, S.A.                                                                                           Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                   Leiria
Fonseca Marto - Construções Metálicas, Lda.                                            Fabricação de estruturas de construções metálicas                                                                                                       Leiria
Fonsecafuros - Captações de Água, Lda.                                                     Construção de redes de transporte de águas, de esgotos e de outros fluídos                                                     Peniche
Franis - Comércio a Retalho de Artigos para o Lar, Lda.                         Comércio a retalho de outros artigos para o lar, n.e., em estabelecimentos especializados                              Leiria
Freduma, S.A.                                                                                                        Restaurantes sem serviço de mesa                                                                                                                                      Leiria
Frescos Dumar, Lda.                                                                                           Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados                           Nazaré
Galhispo - Comércio Materiais Construção, Lda.                                      Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário                      Leiria
Germano & Cordeiro, Lda.                                                                                Extracção de mármore e outras rochas carbonatadas                                                                                           Porto de Mós
Giferant - Têxteis e Acessórios para Cortinados, Lda.                             Comércio a retalho de outros artigos para o lar, n.e., em estabelecimentos especializados                           Alcobaça
Gold Pet - Comércio e Produtos para Animais, Lda.                                Comércio por grosso de alimentos para animais                                                                                                             Leiria
Gosimac - Maquinações, S.A.                                                                           Fabricação de máquinas para as indústrias do plástico e da borracha                                                                    Pombal
Graçotel - Indústria de Hotelaria, S.A.                                                           Restaurantes com lugares ao balcão                                                                                                                                 Pombal
H - Tubo, Lda.                                                                                                        Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e.                                                                                                Pombal
Hidro Orfão - Hydraulic Solutions, Lda.                                                        Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos                                                                                         Leiria
Hidromarinha- Comércio de Peças e Acessórios, Lda.                            Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e.                                                                                        Marinha Grande
Hilário & Alves, Lda.                                                                                            Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos p/ canalizações e aquecimento             Leiria
HiperClima - Central de Distribuição Térmica de Portugal, S.A.           Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos p/ canalizações e aquecimento             Leiria
Hotel São Luis, Lda.                                                                                            Hotéis sem restaurante                                                                                                                                                            Leiria
Hugo Fernandes - Portas e Automatismos, S.A.                                        Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                   Leiria

Nome                                                                                                     Descrição                                                                                                                                                    Concelho
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Induzir - Indústria e Comércio de Equipamentos, Lda.                            Fabricação de fornos e queimadores                                                                                                                                 Batalha
Inoeh Care, Lda.                                                                                                   Comércio por grosso de perfumes e de produtos de higiene                                                                                  Alcobaça
Inovatools Portugal, Unipessoal Lda.                                                            Fabricação de ferramentas mecânicas                                                                                                                      Marinha Grande
Inoxnorma - Comerc. de Equip. Agro Pecuários e Alimentares,Lda.   Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas                                                                                    Leiria
It Up, Lda.                                                                                                               Actividades de consultoria em informática                                                                                                                      Peniche
J. Cardoso - Electricidade, Lda.                                                                       Instalação eléctrica                                                                                                                                                                    Leiria
J. Gonçalves & Alcina, Lda.                                                                               Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                            Leiria
J. Primitivo - Madeiras, S.A.                                                                              Serração de madeira                                                                                                                                                                 Leiria
J.L. Santos, Lda.                                                                                                   Fabricação de moldes metálicos                                                                                                                                 Marinha Grande
Jardiagro - Máquinas Agrícolas e Jardim, Lda.                                           Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas                                                                                  Pombal
JHS - Soluções e Componentes Industriais, Unipessoal Lda.                Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aeronaves            Pombal
Joferlis - Moldes e Acessórios, Lda.                                                              Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e.                                                                                                Leiria
Jorinstel - Instalações Eléctricas, Lda.                                                          Instalação eléctrica                                                                                                                                                                    Leiria
José Carlos Bento - Construções Metálicas, S.A.                                      Fabricação de estruturas de construções metálicas                                                                                                     Batalha
José Maria Mendes & Mendes, Lda.                                                             Avicultura                                                                                                                                                                                     Ansião
José Vigário Pereira, Lda.                                                                                 Fabricação de aparelhos não eléctricos para uso doméstico                                                                                    Alcobaça
Julipedra - Indústria de Transformação de Mármores, Lda.                  Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares                                                                                          Alcobaça
Ladrilenos - Construção Civil, Lda.                                                                Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                            Pombal
Leiricargo - Transportes de Carga, Lda.                                                       Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                          Pombal
Leiridata - Máquinas de Escritório, Lda.                                                       Comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório, em estabelecimentos especializados  Leiria
Leiripraga - Desinfestação e Desratização, Unipessoal Lda.                  Actividades de desinfecção, desratização e similares                                                                                                     Leiria
Leirivedante - Vedantes e Perfis, Lda.                                                          Fabricação de outros produtos de borracha, n.e.                                                                                                             Leiria
Leirivida - Cuidados Médicos, Lda.                                                                 Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório                                                                                 Leiria
Licóbidos - Fabrico Artesanal de Licores, Lda.                                           Produção de licores e de outras bebidas destiladas                                                                                                      Óbidos
M. Freitas, Unipessoal Lda.                                                                               Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                           Caldas da Rainha
Macolis - Materiais de Construção e Climatização, S.A.                          Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário                      Leiria
Madeiaze - Comércio de Madeiras e Seus Derivados, Lda.                    Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados                                                                  Alvaiázere
Manuel Orfão & Filhos, Lda.                                                                             Serração de madeira                                                                                                                                                                 Leiria
Manusystems, Manutenção de Sistemas, Unipessoal Lda.                     Actividades de engenharia e técnicas afins                                                                                                             Caldas da Rainha
Maria da Conceição Ferreira de Carvalho, Lda.                                          Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                    Peniche
Maria Natália Pereira da Valinha, Lda.                                                           Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                      Leiria
Marmalcoa - Transformação de Mármores, Lda.                                       Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares                                                                                          Alcobaça
Mármores Garcogel, Lda.                                                                                  Extracção de calcário e cré                                                                                                                                              Porto de Mós
Mateus & Rosa Materiais de Construção, Lda.                                           Comércio a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. espec.       Peniche
Matilde - Noca, Actividades Turísticas, Lda.                                                Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis)                                                                 Leiria
Mega Menu - Gestão de Restaurantes, S.A.                                                Restaurantes sem serviço de mesa                                                                                                                            Marinha Grande
MGSI - Acessórios para Indústrias, Lda.                                                       Fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a construção                                                         Pombal
MGWAX - Transformação de Ceras, Lda.                                                    Outras indústrias transformadoras diversas, n.e.                                                                                                   Marinha Grande
Moderestilo - Cozinhas e Equipamentos, Lda.                                           Fabricação de mobiliário de cozinha                                                                                                                               Bombarral
Mosquiestores, Unipessoal Lda.                                                                     Outras actividades de acabamento em edifícios                                                                                                          Alcobaça
MRF - Manuel Rodrigues Ferreira, S.A.                                                         Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção                                                     Caldas da Rainha
MTV - Ind.e Com. de Marroquinaria e Acessórios Vestuário, Lda.       Fabricação de artigos de viagem e de uso pessoal, de marroquinaria, de correeiro e de seleiro                   Alcobaça
Nazaré - Peixe, Lda.                                                                                            Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos                                                                                                Nazaré
NO- Normalizados do Oeste, Lda.                                                                 Fabricação de produtos abrasivos                                                                                                                                         Leiria
Northspot, Lda.                                                                                                    Restaurantes típicos                                                                                                                                                                Nazaré
NUEUG - Sociedade de Mobiliário, Imóveis e Carpintaria, Lda.            Fabricação de mobiliário de cozinha                                                                                                                                 Alcobaça
O Bigodes - Actividades Hoteleiras, Lda.                                                     Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis)                                                              Alcobaça
O Jardim dos Fraldinhas, Ensino Pré-Escolar, Creche e T. Livres, Lda.     Actividades de cuidados  para crianças, sem alojamento                                                                                              Leiria
O Mercador do Oeste, Lda.                                                                              Comércio a retalho em supermercados e hipermercados                                                                                       Bombarral
Obigrill - Hotelaria e Restauração, Lda.                                                        Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                                Óbidos
Oceanotel, Sociedade Unipessoal Lda.                                                        Hotéis com restaurante                                                                                                                                                          Nazaré
Ofipom - Comércio e Reparação de Máquinas Industriais, Lda.           Reparação e  manutenção de máquinas e equipamentos                                                                                           Pombal
Pacha Sociedade Hoteleira, Lda.                                                                    Restaurantes com lugares ao balcão                                                                                                                        Caldas da Rainha
Patrovitrans - Transportes, Lda.                                                                     Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                          Batalha
Pavimentos Lisboas - Indústria de Produtos de Cimento, S.A.             Fabricação de produtos de betão para a construção                                                                                                    Pombal
Pcts - Intelligent Spaces, Lda.                                                                          Fabricação de mobiliário para escritório e comércio                                                                                            Marinha Grande
Pearlmaster, Lda.                                                                                                 Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e.                                Leiria
Perfildoor - Componentes para Carpintaria, Lda.                                     Comércio por grosso de minérios e de metais                                                                                                                 Leiria
Perfilis, Lda.                                                                                                           Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                   Leiria
Performarkt, Lda.                                                                                                Outras actividades  relacionadas com as tecnologias da informação e informática                                            Óbidos
Perpétua, Pereira & Almeida, Lda.                                                                 Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino                                                          Alcobaça
Plácido Roque - Industria de Moldes e Máquinas, Lda.                            Fabricação de moldes metálicos                                                                                                                                 Marinha Grande
Plantigrou, Lda.                                                                                                    Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos                                                                                                    Peniche
Plásticos Rodifel, Lda.                                                                                        Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.                                                                                                                  Batalha
Plimat - Plásticos Industriais Matos, S.A.                                                      Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.                                                                                                          Marinha Grande
Plimex - Plásticos Industriais, S.A.                                                                  Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.                                                                                                          Marinha Grande
Policlinica Central da Benedita, S.A.                                                              Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório                                                                              Alcobaça
POLS Sociedade Farmácias, Lda.                                                                   Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                    Pombal
Porcimais, Lda.                                                                                                     Suinicultura                                                                                                                                                                                   Leiria
Porfic - Fundição Injectada de Portugal, Lda.                                             Fundição de outros metais não ferrosos                                                                                                                            Leiria
Portrisa - Indústria de Portas, S.A.                                                                 Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                   Leiria
Preceram - Indústrias de Construção, S.A.                                                  Fabricação de tijolos                                                                                                                                                                Pombal
Promo-Lar - Promoção e Distribuição de Art. p/ a Const. Civil, Lda.  Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário                      Leiria
Prosari - Prefabricados de Betão, Lda.                                                         Fabricação de produtos de betão para a construção                                                                                                      Leiria
Queijaria Prado da Sicó, Lda.                                                                           Indústrias do leite e derivados                                                                                                                                               Ansião
Querido, Tinta, Silva & Vicente, Lda.                                                              Suinicultura                                                                                                                                                                               Alcobaça
R.H. Vendas por Catálogo, Lda.                                                                       Comércio a retalho por correspondência ou via Internet                                                                                           Alcobaça
Revesperfil - Perfis e Revestimentos, Lda.                                                  Fabricação de estruturas de construções metálicas                                                                                               Porto de Mós
Rianafarma, Lda.                                                                                                  Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                 Bombarral
Ribahorta - Produção e Comercialização de Pr. Hortofrutícolas, Lda.     Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos                                                                                                    Peniche
Ricarle Stone, Lda.                                                                                              Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares                                                                                          Alcobaça
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Rotofer - Importação e Comercialização de Ferragens, Lda.                Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento       Pombal
RPS Klimate, S.A.                                                                                                 Instalação de canalizações                                                                                                                                                       Leiria
Rui Manuel da Conceição - RMC, Lda.                                                          Fabricação de rolamentos, de engrenagens e de outros órgãos de transmissão                                                  Leiria
Ruifer - Instalações e Reparações Eléctricas, Lda.                                    Instalação eléctrica                                                                                                                                                             Porto de Mós
S.I.B. - Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda.                         Fabricação de argamassas                                                                                                                                                       Leiria
Safra de Sabores, Lda.                                                                                       Cultura de outros frutos em árvores e arbustos                                                                                                              Leiria
Samiparts - Comércio de Peças Auto, Lda.                                                 Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis                                                                     Pombal
Santos & Gonçalves, Lda.                                                                                  Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                           Caldas da Rainha
Santos & Smulders III, Lda.                                                                               Fabricação de estruturas de construções metálicas                                                                                                       Leiria
Santos, Monteiro & Cª. Lda.                                                                             Comércio por grosso de móveis para uso doméstico, carpetes,  tapetes  e artigos de iluminação       Caldas da Rainha
Sardinha, Correia & Simão, Lda.                                                                      Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                               Peniche
SD - Moldes, Lda.                                                                                                 Fabricação de moldes metálicos                                                                                                                                 Marinha Grande
Sérgio Carreira, Unipessoal Lda.                                                                     Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                                Batalha
Sérgio Rodrigues, Unipessoal Lda.                                                                 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                            Marinha Grande
Sevip - Embalagem Personalizada, Lda.                                                       Outra impressão                                                                                                                                                                         Leiria
Sicó Formação - Sociedade de Ensino Profissional, S.A.                         Ensinos secundário tecnológico, artístico  e profissional                                                                                              Ansião
Silva & Carvalho, Lda.                                                                                         Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                              Bombarral
Silva, Simões & Filhos, Lda.                                                                              Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                Figueiró dos Vinhos
Smileflavours, Unipessoal Lda.                                                                        Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis)                                                                Nazaré
SOCILVA - Comércio e Aluguer de Gruas, Lda.                                         Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil                                                          Leiria
Sofitec - Sociedade Técnica de Moldes, Lda.                                              Fabricação de moldes metálicos                                                                                                                                           Leiria
Sondagens do Oeste, S.A.                                                                                 Perfurações e sondagens                                                                                                                                                      Pombal
Sportino, Lda.                                                                                                       Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em estab. especializados                       Bombarral
Streamvalue Consulting, Lda.                                                                          Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão                                                                                  Leiria
Suipec - Agro Pecuária, Lda.                                                                            Suinicultura                                                                                                                                                                               Alcobaça
Super Menu- Sociedade de Refeições Ligeiras, S.A.                                Restaurantes sem serviço de mesa                                                                                                                                      Leiria
T.M.F. - Torres, Martins & Franca, S.A.                                                           Construção de outras obras de engenharia civil, n.e.                                                                                                 Bombarral
Taberna da Adelia Actividades Hoteleiras, Lda.                                         Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                                Nazaré
Teclena - Automatização, Estudos e Representações, S.A.                   Comércio por grosso de máquinas-ferramentas                                                                                                              Leiria
Tecnocanto - Tecnologia de Sistemas e Equip. Industriais, Lda.           Fabricação de outras máquinas diversas para uso específico, n.e.                                                                              Leiria
Tecnovite - Indústria de Esferovite, Lda.                                                      Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.                                                                                                                    Leiria
Tecofix - Técnica de Equipamento e Fixação, S.A.                                    Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento         Leiria
Teknospiro - Fabrico de Condutas e Acessórios para AVAC, Lda.       Fabricação de equipamento não doméstico para refrigeração e ventilação                                                           Leiria
The Local X, Lda.                                                                                                 Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                               Peniche
Topázio Branco - Extracção e Comércio de Pedra, Unipessoal Lda.   Extracção de calcário e cré                                                                                                                                                  Alcobaça
Traços da Lagoa - Construções, Lda.                                                            Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                   Caldas da Rainha
Transpataiense Logipataias, S.A.                                                                    Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                         Alcobaça
Transportes Valente & Valente, Unipessoal, Lda.                                      Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                    Porto de Mós
V.S.V. - Modelação, Maquinação e Moldes, Lda.                                          Fabricação de moldes metálicos                                                                                                                                        Alcobaça
Valsteam Adca Engineering, S.A.                                                                    Fabricação de  outras torneiras e válvulas                                                                                                                        Pombal
Velvet Design e Publicidade, Lda.                                                                   Agências de publicidade                                                                                                                                                         Batalha
Vencer Metais - Transportes, Lda.                                                                 Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                           Ansião
Vera Navis Ship Design, Lda.                                                                            Actividades de engenharia e técnicas afins                                                                                                                        Leiria
Vidraria Dujoca, Lda.                                                                                           Moldagem e transformação de vidro plano                                                                                                                       Leiria
Vidraria e Caixilharia Formosense, Lda.                                                       Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                 Pombal
Vidros Cerejo, Lda.                                                                                              Fabricação de vidro plano                                                                                                                                                      Batalha
Vipex - Comércio e Indústria de Plásticos, S.A.                                          Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.                                                                                                          Marinha Grande
Vitor Manuel Pereira Alberto, Lda.                                                                 Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.                                                                                                                  Batalha
Vitor, Eusebio & Cª, Lda.                                                                                   Restaurantes tipo tradicional                                                                                                                                       Caldas da Rainha
Viveiros Cultiflor, Unipessoal Lda.                                                                  Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e  fertilizantes, em estabelecimentos especializados       Pombal
Voltel - Instalações Técnicas de Electricidade, Lda.                                  Instalação eléctrica                                                                                                                                                                    Leiria
Xakra Beach Bar, Unipessoal Lda.                                                                  Bares                                                                                                                                                                                            Peniche
Arlindo Lopes Dias, Unipessoal Lda.                                                              Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                            Ourém
Bilreiros & Bilreiro da Silva, Lda.                                                                      Serração de madeira                                                                                                                                                                Ourém
Construções Martins & Reis, Lda.                                                                  Construção de redes de transporte de águas, de esgotos e de outros fluídos                                                     Ourém
Eco Demo - Demolições, Ecologia e Construção, S.A.                             Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                            Ourém
Empilopes, Lda.                                                                                                    Comércio de outros veículos automóveis                                                                                                                         Ourém
Farmácia Manuela Quartau, Unipessoal Lda.                                              Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados                                     Ourém
Henriques & Henriques, S.A.                                                                            Fabricação de outros reservatórios e recipientes metálicos                                                                                       Ourém
Luis Augusto Fernandes da Silva - Sociedade Unipessoal Lda.            Cafés                                                                                                                                                                                             Ourém
Marmitek - Exploração de Rochas Ornamentais, Lda.                             Extracção de calcário e cré                                                                                                                                                    Ourém
Maxiway, Unipessoal Lda.                                                                                 Restaurantes sem serviço de mesa                                                                                                                                    Ourém
Melroliso, Unipessoal Lda.                                                                                Outras actividades  especializadas de construção diversas, n.e.                                                                                Ourém
Nivonuc, S.A.                                                                                                         Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)                                                                                            Ourém
Oureperfil, Lda.                                                                                                    Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                  Ourém
Ouripaletes, Lda.                                                                                                 Comércio por grosso de desperdícios de materiais, n.e.                                                                                               Ourém
Ourividro - Vidreira Ouriense, S.A.                                                                 Moldagem e transformação de vidro plano                                                                                                                      Ourém
Pedra Alva - Sociedade Exploradora de Calcários do Centro, Lda.     Extracção de calcário e cré                                                                                                                                                    Ourém
Profial- Profissionais de Alumínio, S.A.                                                         Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                  Ourém
Rodirima - Sociedade de Armação de Ferro, Lda.                                    Outras actividades  especializadas de construção diversas, n.e.                                                                                Ourém
Segurmet - Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho, Lda.              Outras actividades de saúde humana, n.e.                                                                                                                        Ourém
Shoperfil, Lda.                                                                                                      Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal                                                                                  Ourém
Somerali - Soc. de Empreendimentos Turísticos Meralis, S.A.              Hotéis com restaurante                                                                                                                                                          Ourém
Steyler Fátima Actividades Hoteleiras, Lda.                                                Hotéis com restaurante                                                                                                                                                          Ourém
Telmo Duarte - Comércio de Pedras Naturais, S.A.                                  Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares                                                                                            Ourém
Transgondemaria - Transp.e Comércio de Mat. de Construção, Lda. Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                           Ourém
TransJM - Transportes e Logística, Lda.                                                      Transportes rodoviários de mercadorias                                                                                                                           Ourém
Trigénius - Tecnologias de Informação, S.A.                                                Edição de outros programas informáticos                                                                                                                        Ourém
Vipremi - Fabricação de Produtos em Betão, Lda.                                   Fabricação de produtos de betão para a construção                                                                                                    Ourém
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A Transportadora de Carga Ideal dos Claras, Lda.                                                   Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
A. Reis da Carne, Lda.                                                                                                      Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne Porto de Mós
A. Rita - Comércio de Ferragens, Lda.                                                                         Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento Leiria
A. Santos - Electricidade, Lda.                                                                                       Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Alcobaça
Abílio das Neves Rodrigues & Filhos, Lda.                                                                 Transportes rodoviários de mercadorias Ansião
Abílio Guerra Rodrigues - Construções, Lda.                                                            Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Batalha
Acogi - Acessórios e Componentes para a Industria, Lda.                                    Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
Acrividros, Lda.                                                                                                                  Comércio a retalho de ferragens e de vidro plano, em estabelecimentos especializados Leiria
Adriano Bandeira, Lda.                                                                                                    Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. Alcobaça
Adriano Lourenço Costa - Importação e Exportação de Calçado, Lda.            Comércio por grosso de calçado Alcobaça
AES Advanced Engineering Solutions, Moldes Lda                                                Comércio por grosso de minérios e de metais Marinha Grande
Agospan - Padaria e Pastelaria, Lda.                                                                           Pastelarias e casas de chá Leiria
Agricortes - Comércio de Máquinas e Equipamentos, S.A.                                   Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas Leiria
Agro- Pecuária das Espinheiras, Lda.                                                                          Suinicultura Pombal
Agro-Helfil - Sociedade de Agricultura de Grupo, Lda.                                          Cultura de pomóideas e prunóideas Óbidos
Aires Mendes Construção Civil, Unipessoal Lda.                                                     Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Leiria
AL Automóveis, Unipessoal Lda.                                                                                  Comércio de veículos automóveis ligeiros Caldas da Rainha
Albacentro, Lda.                                                                                                                Manutenção e reparação de veículos automóveis Alcobaça
Albano Morgado, S.A.                                                                                                       Tecelagem de fio do tipo lã Castanheira de Pêra
Alda Fidalgo - Transportes, Lda.                                                                                   Transportes rodoviários de mercadorias Porto de Mós
Aldeia, S.A.                                                                                                                           Extracção de feldspato Leiria
Alexandre & Maia, Lda.                                                                                                    Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Marinha Grande
Alfaloc - Transportes, Lda.                                                                                              Transportes rodoviários de mercadorias Marinha Grande
Alferpac - Projectos, Assistência e Obras Públicas, S.A.                                        Instalação eléctrica Caldas da Rainha
Alfredo Carlos Silva Gomes, Lda.                                                                                 Transportes rodoviários de mercadorias Marinha Grande
Alfredo Luis Ribeiro  Narciso Vicente                                                                         Restaurantes tipo tradicional Nazaré
Alidata - Soluções Informáticas, Lda.                                                                          Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estab. especializados Leiria
Alípio Rosa - Comércio de Madeiras e Cortiça, Unipessoal Lda.                         Exploração florestal Leiria
Almerinda Oliveira Domingues Henriques                                                                Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados Leiria
Alphashirt - Equipamentos para a Indústria Gráfica, Lda.                                     Comércio por grosso de outras máquinas e material de escritório Pombal
Altrans - Transportes Rodoviários de Mercadorias, Lda.                                       Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Pombal
Alumicaleira L. M. Ferreira - Importação de Alumínios, Lda.                                Comércio por grosso de minérios e de metais Leiria
Alvape Construção e Obras Públicas, Lda.                                                                Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Pombal
ALVES & ALVES LDA                                                                                                      Pastelarias e casas de chá Alcobaça
Ambipombal - Recolha de Resíduos Industriais, S.A.                                              Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos Pombal
Americana - Papelaria, S.A.                                                                                            Comércio por grosso de artigos de papelaria Leiria
Américo Alves - Comércio Internacional, S.A.                                                           Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. Caldas da Rainha
André Nunes Unipessoal Lda                                                                                        Cafés Peniche
Aníbal de Oliveira Cristina, Lda.                                                                                    Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Leiria
Anjos, Guia & Vitorino - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.                      Actividades de mediação imobiliária Peniche
António Aurélio dos Santos & Filhos, Lda.                                                                 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Bombarral
ANTÓNIO CAREPA FIGUEIRA-RESTAURAÇÃO LDA.                                          Restaurantes tipo tradicional Nazaré
António Cristiano do Rosário, Lda.                                                                              Instalação eléctrica Leiria
António Emílio Gomes & Filhos, Lda.                                                                          Construção de estradas e pistas de aeroportos Leiria
António França Matias, Lda.                                                                                           Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. Pombal
ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES MOREIRA-UNIPESSOAL, LDA.                   Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares, em estabelecimentos especializados Pombal
Antonio Pereira Vieira Caseiro, Lda.                                                                            Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins Alcobaça
António Rodrigues Capela & Filhos, Lda                                                                    Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. Batalha
António Rosa - Cerâmicas, Lda.                                                                                    Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino Alcobaça
Aqueciliz, S.A.                                                                                                                     Instalação de canalizações Leiria
Arentia, S.A.                                                                                                                        Actividades de consultoria em informática Leiria
Armazéns S. Silvestre - Comércio Materiais de Construção, Lda.                      Comércio a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Alcobaça
Armindo & Rogério - Transportes, Lda.                                                                      Suinicultura Alcobaça
Artebel - Artefactos de Betão, S.A.                                                                              Fabricação de produtos de betão para a construção Pombal
Articold Project, Lda.                                                                                                       Instalação de máquinas e de equipamentos industriais Alcobaça
Artifofo - Equipamentos Hospitalares e Farmacêuticos, Lda.                              Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em estabelecimentos especializados Leiria
ASCENSORES DO OESTE, LDA                                                                                  Outras instalações em construções Caldas da Rainha
Astecaldas - Assistência e Reparação de Electrodomésticos, Lda.                    Reparação de electrodomésticos e de outros equipamentos de uso doméstico e para jardim Caldas da Rainha
Atelier do Doce, Lda.                                                                                                        Pastelaria Alcobaça
Atwoo Car Cosmetics, Lda.                                                                                           Comércio por grosso não especializado Batalha
Auto Coelhinhos - Comércio Automóvel, S.A.                                                          Comércio de outros veículos automóveis Batalha
Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda.                      Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
Auto Mecânica Alvorgense, Lda.                                                                                   Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Ansião
Automecânica da Confraria, S.A.                                                                                  Manutenção e reparação de veículos automóveis Leiria
Avenal Petfood, S.A.                                                                                                         Fabricação de alimentos para animais de companhia Leiria
Avilitoral, Lda.                                                                                                                     Comércio por grosso de animais vivos Leiria
B.A. MACHADO LDA                                                                                                        Restaurantes tipo tradicional Alcobaça
Bakermix - Fabrico e Comercialização de Produtos Alimentares, Lda.             Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. Óbidos
Barraferros, Lda.                                                                                                                Fabricação de estruturas de construções metálicas Leiria
Barreirinhas - Artefactos em Cimento, Lda.                                                             Fabricação de outros produtos de betão, gesso e cimento Leiria
Barros & Alexandre, S.A.                                                                                                 Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Pombal
Baú de Glamour - Vestuário e Confecções, Lda.                                                      Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados Pombal
Beato & Filhos, Lda.                                                                                                          Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Leiria
Belave - Produtos Alimentares, Lda.                                                                           Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. Leiria
Bentos - Indústria de Mármores, Lda.                                                                         Extracção de mármore e outras rochas carbonatadas Porto de Mós
BERBIS LDA                                                                                                                       Pastelaria Ansião
Bigbrand - Publicidade, Lda.                                                                                          Outra impressão Leiria
Bobinadora BJS, S.A.                                                                                                       Reparação e manutenção de equipamento eléctrico Leiria
Bockemuehl, Lda.                                                                                                              Fabricação de outros produtos de borracha, n.e. Ansião
Bormat - Estruturas para Moldes, Lda.                                                                       Fabricação de moldes metálicos Leiria
BRANCO & ANUNCIAÇÃO, LDA.                                                                                 Pastelarias e casas de chá Peniche
Branco Lisboa, Lda.                                                                                                          Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Caldas da Rainha
Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Artificio, Lda.                      Comércio por grosso de brinquedos, jogos e artigos de desporto Batalha
Brindicis - Brindes Publicitários, Unipessoal Lda.                                                    Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. Leiria
Brisanorte - Pastelarias, Lda.                                                                                         Pastelaria Leiria
Britalflor Exploração de Pedreiras, Lda                                                                      Extracção de calcário e cré Porto de Mós
Bru y Rubio Portugal, Lda.                                                                                              Comércio por grosso não especializado Marinha Grande
BS VILLAS - EXPLORAÇÃO TURISTICA, LDA                                                         Aldeamentos turísticos com restaurante Óbidos
C H - PASTELARIA & RESTAURAÇÃO LDA                                                            Restaurantes sem serviço de mesa Peniche
C.E.D.I.L.E. - Centro de Diagnóstico por Imagem de Leiria, Lda.                         Outras actividades de saúde humana, n.e. Leiria
C.S. - Coelho da Silva, S.A.                                                                                              Fabricação de telhas Porto de Mós
CABAZ FLORIDO LDA                                                                                                    Restaurantes típicos Pombal
CADSOLID - CAD/CAM INTEGRADO, LDA                                                              Com. a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estab. especializados Leiria
CAFÉ RESTAURANTE AMIGOS DO BALEAL, LDA.                                               Cafés Peniche
Caiado, S.A.                                                                                                                         Comércio por grosso de electrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão Leiria
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Cais da Praia, lda                                                                                                               Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Caldas da Rainha
Caixifer - Serralharia Civil e Alumínios, Lda.                                                              Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Alcobaça
Caldeira & Caldeira, Lda.                                                                                                 Comércio por grosso de bebidas alcoólicas Caldas da Rainha
Caleiraeterna, S.A.                                                                                                             Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. Pombal
CALRAI - SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO - UNIPESSOAL, LDA                        Restaurantes tipo tradicional Caldas da Rainha
Campovo - Produção e Comercialização de Ovos, S.A.                                         Avicultura Pombal
Canalcentro - Materiais para Canalização e Climatização, S.A.                           Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Leiria
Candelar - Candeeiros e Decorações para o Lar, Lda.                                            Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. Leiria
Carbono 21 Lda                                                                                                                 Turismo no espaço rural Óbidos
Cardeira & Costa - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.                               Actividades de mediação imobiliária Leiria
Cardo Sra do Monte, Lda.                                                                                               Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos Leiria
Carfi - Fábrica de Plásticos e Moldes, S.A.                                                                 Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
Carldora - Cofragens, Andaimes e Escoramentos, S.A.                                         Fabricação de estruturas de construções metálicas Leiria
Carlis - Equipamentos Industriais, Lda.                                                                       Com. a retalho não especializado, sem predom. pr. alimentares, bebidas ou tabaco, em grandes armazéns e similares Leiria
Carlos Baptista, Lda.                                                                                                        Com. a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Pombal
CARLOS CALHELHAS METALURGICA LDA                                                           Actividades de mecânica geral Leiria
Carlos Cozinheiro - Construções Metálicas, Lda.                                                    Fabricação de estruturas de construções metálicas Leiria
Carlos Manuel Machado Silva, Lda.                                                                              Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Caldas da Rainha
Carnes Avenida - Preparação e Comércio de Carnes, Lda.                                  Fabricação de produtos à base de carne Leiria
Carpintaria Central da Benedita, Lda.                                                                         Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção Alcobaça
Carpintaria Fiuza, Lda.                                                                                                     Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção Leiria
Carpintaria Pentágono, Lda.                                                                                          Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia Pombal
Carroçarias Armando, Lda.                                                                                            Fabricação de carroçarias, reboques e semi-reboques Porto de Mós
Carvalho & Maia, Lda                                                                                                       Comércio a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Peniche
Carvisouto, Lda.                                                                                                                 Preparação dos locais de construção Pombal
Casa Queridos - Produtos para a Agricultura, Lda.                                                 Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e  fertilizantes, em estabelecimentos especializados Caldas da Rainha
Casa Rodrigues - Supermercado, Lda.                                                                        Comércio a retalho em outros estab. não especializados, c/ predominância de pr. alimentares, bebidas ou tabaco Alvaiázere
Casape -Indústria Metalomecânica, SA                                                                      Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Leiria
Celeiro do Móvel - Comércio de Mobiliario, Lda.                                                     Comércio por grosso de móveis para uso doméstico, carpetes,  tapetes  e artigos de iluminação Batalha
Centro Glass - Comercialização e Aplicação de Vidros em Viaturas, Lda.        Manutenção e reparação de veículos automóveis Leiria
Cerâmica F. Santiago, Lda.                                                                                              Fabricação de tijolos Porto de Mós
Cerâmirupe - Cerâmicas, Lda.                                                                                       Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino Alcobaça
Ceriart - Cerâmica Artística, SA.                                                                                   Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino Alcobaça
CERRO MAR II, LDA                                                                                                         Hotéis-Apartamentos com restaurante Caldas da Rainha
Cetial - Centro Técnico Automóvel do Liz, Lda.                                                       Actividades de ensaios e análises técnicas Leiria
Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda.                                                                         Fabricação de refeições e pratos pré-cozinhados Leiria
CIAO PIZZA PIZARIAS E GELATARIAS, LDA                                                           Restaurantes tipo tradicional Leiria
Clinica Mota - Clínica de Medicina Dentária de Leiria, S.A.                                   Actividades  de medicina dentária e odontologia Leiria
CMS - Tecnologia de Plásticos, S.A.                                                                             Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Leiria
Colaliz - Cimento Cola do Liz, Lda.                                                                              Fabricação de cimento Leiria
COMPOGAL - Industria de Polimeros, S.A.                                                               Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias Leiria
Compostos Liz - Alimentos Compostos para Animais, Lda.                                 Fabricação de alimentos para animais de criação (excepto para aquicultura) Leiria
COMSOFTWEB - SISTEMAS INFORMATICOS, LDA.                                            Com. a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estab.especializados Pombal
Comumspace, Lda.                                                                                                           Agências de publicidade Batalha
Confeitaria Vale, Lda.                                                                                                       Fabricação de produtos de confeitaria Pombal
Conmarfel - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.                                             Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Batalha
Construções António Leal, S.A.                                                                                     Construção de estradas e pistas de aeroportos Batalha
Construções Boal & Boal Unipessoal, Lda                                                                 Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Porto de Mós
Construções Carlos Barros & Filhos, Lda.                                                                 Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Pombal
Construções Casimiro, S.A.                                                                                            Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Porto de Mós
Construções CLHD, Lda.                                                                                                 Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Caldas da Rainha
Construções José Vieira, Lda.                                                                                       Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. Leiria
Construções Linto & Marques, S.A.                                                                             Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Caldas da Rainha
Construções Monteagudo, Lda.                                                                                    Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Pombal
Construções Paulo Bispo, Lda.                                                                                      Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Pombal
Construções Vieira Alves, S.A.                                                                                       Fabricação de estruturas de construções metálicas Leiria
Construções Vieira Mendes, Lda.                                                                                 Construção de redes de transporte de águas, de esgotos e de outros fluídos Batalha
Construperdigueiras - Construções, Lda.                                                                  Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Alcobaça
Cooperfrutas - Cooperativa de Pr.de Fruta e Pr. Hortícolas da Alcobaça CRL       Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Alcobaça
Cordeiro, Lda.                                                                                                                     Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Pombal
Correia Rosa, Lda.                                                                                                             Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Caldas da Rainha
Costa & Irmãos, Lda.                                                                                                        Fabricação de resinosos e seus derivados Leiria
Crigado - Sociedade Agro-Pecuária, S.A.                                                                   Suinicultura Alcobaça
D.R.C.P. - Ferramentas e Equipamentos, Lda.                                                           Comércio por grosso de máquinas-ferramentas Porto de Mós
Da Ponte & Silva - Carpintaria, Serralharia E Construção Civil, Lda.                  Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção Pombal
Datiben - Construções Unipessoal, Lda.                                                                     Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Alcobaça
David & Narciso, Lda.                                                                                                       Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos especializados Leiria
DEARTIS - COMERCIO E INDUSTRIA DE CERAMICA ARTISTICA LDA          Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino Porto de Mós
Dehora - Indústria de Calçado, Lda.                                                                             Fabricação de calçado Leiria
Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.                                                                       Outras actividades  especializadas de construção diversas, n.e. Pombal
Deltaplás - Equipamentos, Lda.                                                                                    Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos Leiria
Destinos - Arte Cerâmica, S.A.                                                                                      Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino Alcobaça
Deutsmarkt, S.A.                                                                                                                Comércio de veículos automóveis ligeiros Leiria
Diamantino Malho & Cª., Lda.                                                                                        Fabricação de resinosos e seus derivados Pombal
Diamantino Mota Gaspar, Lda.                                                                                      Comércio a retalho de material de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Pombal
Diamantino Perpétua & Filhos, Lda.                                                                            Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
Dilodalla - Unipessoal, Lda.                                                                                             Manutenção e reparação de veículos automóveis Batalha
Dionísio José Gomes das Neves, Lda                                                                          Actividades de mecânica geral Pombal
Dionísio Marques Agostinho, Lda.                                                                                Panificação Pombal
Distrifigueiró - Supermercados, Lda.                                                                           Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Figueiró dos Vinhos
Distrigândara – Supermercados, Lda.                                                                         Comércio a retalho em outros estab. não especializados, c/ predominância de pr. alimentares, bebidas ou tabaco Leiria
Distripombal - Supermercados, S.A.                                                                            Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Pombal
DMS - Trucks, Lda                                                                                                             Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
DNC Técnica - Assistência Técnica e Comercio de Equip. Industriais, Lda.      Reparação e  manutenção de máquinas e equipamentos Leiria
DOCELEIA - DOÇARIA TRADICIONAL, LDA.                                                           Fabricação de produtos de confeitaria Alcobaça
Doitlean, S.A.                                                                                                                      Actividades de consultoria em informática Leiria
Domplex Logis - Gestão de Suportes Logísticos, S.A.                                            Organização do transporte Leiria
DRT Rapid - Protótipos e Moldes, Lda.                                                                       Fabricação de moldes metálicos Leiria
DTS - Demolições e Terraplanagens do Salgueiro, Unipessoal, Lda.                  Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Bombarral
Duarte & Faustino - Churrasqueira, Lda.                                                                    Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Pombal
Duarte & Raimundo, Lda.                                                                                                Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Leiria
Duplometal – Alumínio e Ferro. Lda.                                                                           Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Leiria
E. Timóteo, Lda.                                                                                                                 Cultura de pomóideas e prunóideas Óbidos
Ecofuturo - Gestão e Valorização de Resíduos, Lda.                                              Valorização de resíduos não metálicos Marinha Grande
Ecomais - Recolha e Valorização de Resíduos, S.A.                                                Recolha de outros resíduos não perigosos Batalha
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Ecopartes, Lda.                                                                                                                  Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
EIB - Empresa Industrial de Borracha, S.A.                                                                Fabricação de outros produtos de borracha, n.e. Marinha Grande
Electrobaça - Comércio de Equipamentos e Instalações Eléctricas, Lda.        Instalação eléctrica Alcobaça
Eletrocortes - Comércio e Reparação de Eletrodomésticos, Lda.                     Comércio a retalho de electrodomésticos, em estabelecimentos especializados Leiria
Elevar Global - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.                                   Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão Leiria
Embala na Hora, S.A.                                                                                                        Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens) Alcobaça
Embalpom, S.A.                                                                                                                  Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. Óbidos
Embalsantos, Unipessoal, Lda.                                                                                      Agentes especializados do comércio por grosso de outros produtos Alcobaça
Emmad, S.A.                                                                                                                        Fabricação de embalagens de madeira Marinha Grande
Emprimade - Empresa Industrial de Madeiras, S.A.                                                Serração de madeira Leiria
ENERGÉTICA - Combustíveis e Lubrificantes, Lda.                                                Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados Alcobaça
Engrenagens do Centro NFL, Lda.                                                                               Fabricação de rolamentos, de engrenagens e de outros órgãos de transmissão Leiria
Epw - Tecnologia de Extrusão, Lda.                                                                             Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico Pombal
EQUIPACK - EQUIPAMENTOS E MATÉRIAS PRIMAS INDUSTRIAIS, LDA.    Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos Leiria
Equipametal, Lda.                                                                                                             Reparação e  manutenção de máquinas e equipamentos Leiria
Ergowood - Construção Civil, Unipessoal, Lda.                                                        Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Pombal
Erofio -  Engenharia e Fabricação de Moldes, S.A.                                                  Fabricação de moldes metálicos Batalha
Erofio Atlântico, S.A.                                                                                                        Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Batalha
Escalas & Espaços - Construções, Lda.                                                                      Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Nazaré
Escola Surf do Baleal, Lda                                                                                              Restaurantes com espaço de dança Peniche
Escovinox, Lda.                                                                                                                  Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Leiria
Espaço Libris - Decoração, Lda                                                                                     Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Leiria
ESPECIAL FRUTAS - Comércio de Frutas e Produtos Hortícolas, Lda.           Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Alcobaça
Espelhos do Liz - Vidraria e Biselagem, Lda.                                                             Moldagem e transformação de vidro plano Leiria
ETRON -SOC. DE REPRESENTAÇÕES E EQUIP.DE ESCRITÓRIO, UNIP.LDª.     Comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório, em estabelecimentos especializados Leiria
Eurobetonilhas - Betonilhas e Parquets, Lda.                                                           Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Pombal
EUROCUMSA - Comércio de Normalizados para Moldes, Lda                           Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. Leiria
Eurofreza - Indústria de Moldes, Lda.                                                                          Fabricação de moldes metálicos Leiria
EUROLEVA - Comércio de Equipamentos de Elevação, S.A.                              Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos Leiria
Eurovegetal - Fertilizantes Orgânicos e Biológicos, Lda.                                       Fabricação de adubos orgânicos e organo-minerais Figueiró dos Vinhos
Expoeuropa, S.A.                                                                                                               Comércio de veículos automóveis ligeiros Porto de Mós
EXPOSALÃO - CENTRO EXPOSIÇÕES, S.A                                                            Organização de feiras, congressos e outros eventos similares Batalha
Extrarústico - Extração e Transformação de Pedra Rústica, Lda.                       Extracção de calcário e cré Alcobaça
F. Caixeiro - Industrial Solutions, Lda.                                                                          Fabricação de outras máquinas diversas para uso específico, n.e. Leiria
F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica, Lda.                                                    Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Pombal
F.M.P. - Fábrica de Moldes para Plásticos, Lda.                                                         Fabricação de moldes metálicos Lei ria
Facompril - Fabricação Componentes Metálicos e Precisão, Lda                      Fabricação de moldes metálicos Leiria
Faianças J. Barreiro, Lda.                                                                                                Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino Alcobaça
Famplac - Moldes, Lda.                                                                                                    Fabricação de moldes metálicos Leiria
FAPIBLUE LDA                                                                                                                  Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Leiria
Fapicentro – Piscinas, S.A.                                                                                              Fabricação de artigos de desporto Leiria
Faplana - Fábrica de Plásticos de Leiria, S.A.                                                             Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Leiria
Fapor - Faianças de Portugal, Lda.                                                                               Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino Batalha
Farias - Formas e Componentes para Calçado, Lda.                                              Fabricação de componentes para calçado Leiria
Farmácia A. Guerra Pedrosa, Lda.                                                                                Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Marinha Grande
Farmácia Guardiano - Unipessoal, Lda.                                                                       Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Marinha Grande
Farmácia Magalhães, Lda.                                                                                               Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Alcobaça
Farmacia Medeiros, Unipessoal, Lda.                                                                          Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Ansião
Farmácia Moniz Nogueira, Lda.                                                                                     Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Ansião
Farmácia Moreira Padrão, Lda.                                                                                      Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Batalha
Farmácia Nascimento Ferreira, Lda.                                                                            Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Caldas da Rainha
Farmácia Oliveira, Lda.                                                                                                    Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Óbidos
Farmácia Oliveira, Sucessores, Lda.                                                                             Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Leiria
Farmácia Pinho, Lda.                                                                                                        Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Pombal
Farmácia Senhor dos Milagres, Unipessoal Lda.                                                      Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Leiria
Farmácia Sol, Lda.                                                                                                             Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Leiria
Farmácia Torres & Correia, Lda.                                                                                   Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Pombal
Farpedra - Exploração de Pedreiras, Lda.                                                                  Extracção de mármore e outras rochas carbonatadas Alcobaça
Farval - Faianças Artísticas e Decorativas de Valado dos Frades, Lda.              Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino Nazaré
Fatamec - Carpintaria, Portas e Comércio de Madeiras, Lda.                              Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção Pombal
Favicri - Fábrica de Vidros e Cristais, Lda.                                                                  Fabricação e transformação de outro vidro (inclui vidro técnico) Alcobaça
FBL - Acessórios para Móveis, Lda.                                                                             Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento Alcobaça
Fercarlos - Comércio de Carnes, Lda.                                                                         Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados Leiria
Ferduliz - Sociedade de Construções, Lda.                                                               Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Leiria
Fernando Monteiro Aleixo                                                                                              Restaurantes com lugares ao balcão Caldas da Rainha
Ferrão & Ferrão, Lda.                                                                                                       Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Leiria
Ferreira & Bárbara, Lda.                                                                                                  Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Leiria
Ferreira & Fradigano, Lda.                                                                                              Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados Ansião
Ferreirinhos - Construções Metálicas, S.A.                                                                Fabricação de estruturas de construções metálicas Leiria
Ferrus - Materiais Siderúrgicos e de Construção, S.A.                                           Comércio por grosso de minérios e de metais Leiria
Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A.                                                    Comércio a retalho em outros estab. não especializados, c/ predominância de pr. alimentares, bebidas ou tabaco Peniche
Fervaltir - Transportes e Logística, Lda.                                                                     Transportes rodoviários de mercadorias Ansião
FGP - Fonseca, Garcia & Prazeres, Com. e Representações de Bebidas, Lda.      Comércio por grosso de bebidas alcoólicas Bombarral
Fibroplac - Fábrica de Placas de Gesso Laminado, S.A.                                         Fabricação de produtos de gesso para a construção Pombal
Fiel - Serralharia, Lda.                                                                                                      Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados Alcobaça
FIPAL - Fornecimento, Intercâmbio e Produção Avícola, S.A.                             Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. Ansião
Fipoleiria – Supermercados, Lda.                                                                                 Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Leiria
Flormania - Comércio de Flores e Acessórios, Lda.                                                Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e  fertilizantes, em estabelecimentos especializados Pombal
Fluxoterm - Climatização, Lda.                                                                                     Instalação de climatização Leiria
Fonseca & Silva, S.A.                                                                                                         Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Leiria
Fonseca Marto - Construções Metálicas, Lda.                                                          Fabricação de estruturas de construções metálicas Leiria
Fonsecafuros - Captações de Água, Lda.                                                                   Construção de redes de transporte de águas, de esgotos e de outros fluídos Peniche
Formato - Formulários Múltiplos Comerciais, S.A.                                                  Outra impressão Alcobaça
Franis - Comércio a Retalho de Artigos para o Lar, Lda.                                       Comércio a retalho de outros artigos para o lar, n.e., em estabelecimentos especializados Leiria
FREDUMA,SA                                                                                                                    Restaurantes sem serviço de mesa Leiria
Frescos Dumar, Lda.                                                                                                         Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados Nazaré
Fribaleia - Transportes Frigoríficos, Lda.                                                                    Transportes rodoviários de mercadorias Peniche
Frigosto - Indústria de Transformação e Preparação de Pr. Congelados, Lda.      Preparação de produtos da pesca e da aquicultura Caldas da Rainha
Frishorta - Comércio de Produtos Hortícolas, Lda.                                                 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Peniche
Frubaça - Cooperativa de Hortofruticultores, CRL                                                 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Alcobaça
Frutalvor - Central Fruteira CRL                                                                                  Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Caldas da Rainha
Frutas Albino Tavares, Lda.                                                                                            Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados, n.e. Caldas da Rainha
Fruticentro - Comércio de Frutas, Lda.                                                                      Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Leiria
Frutóbidos - Licores e Transformação de Frutas Unipessoal, Lda.                    Fabricação de cidra e outras bebidas fermentadas de frutos Óbidos
Frutometal - Equipamentos Industriais e Hortofrutícolas, Unipessoal Lda.    Fabricação de outras máquinas-ferramentas, n.e. Leiria
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G.A. Moldes, Lda.                                                                                                               Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
Galhispo - Comércio Materiais Construção, Lda.                                                     Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Leiria
Garagem Caldas, Unipessoal, Lda.                                                                               Transportes rodoviários de mercadorias Caldas da Rainha
Garmatel - Comércio de Material Eléctrico, Lda.                                                     Comércio por grosso de electrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão Leiria
Gecim - Gabinete de Engenharia e Consultadoria Industrial, Lda.                      Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos Marinha Grande
Gelsitio - Produtos Alimentares Congelados, S.A.                                                   Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. Nazaré
Geoide –  Geosystems, S.A.                                                                                           Actividades de engenharia e técnicas afins Leiria
Geometria do Móvel - Fabricação de Mobiliário, Unipessoal Lda.                      Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins Leiria
Germano & Cordeiro, Lda.                                                                                              Extracção de mármore e outras rochas carbonatadas Porto de Mós
Germiplanta - Viveiros de Plantas, Lda.                                                                      Cultura de materiais de propagação vegetativa Leiria
Giferant - Têxteis e Acessórios para Cortinados, Lda                                            Comércio a retalho de outros artigos para o lar, n.e., em estabelecimentos especializados Alcobaça
Globalsilva, Lda.                                                                                                                 Comércio por grosso não especializado Leiria
Gold Pet - Comércio e Produtos para Animais, Lda.                                               Comércio por grosso de alimentos para animais Leiria
Golden Fibra - Artigos Biológicos, Lda.                                                                       Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Alcobaça
Gosimac - Maquinações, S.A.                                                                                         Fabricação de máquinas para as indústrias do plástico e da borracha Pombal
Gosimat - Comércio e Indústria de Materiais de Construção, Lda.                    Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Leiria
Gotalimpa II, Lda.                                                                                                               Outras actividades de limpeza em edifícios e em equipamentos industriais Alcobaça
Graçotel - Indústria de Hotelaria, S.A.                                                                         Restaurantes com lugares ao balcão Pombal
Gramperfil, S.A.                                                                                                                  Perfilagem a frio Pombal
Granfer - Produtores de Frutas, Crl                                                                             Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Óbidos
GRANFER.COM - Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda  Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Óbidos
Graphite Technologies Moldes Portugal, Lda.                                                          Comércio por grosso não especializado Marinha Grande
GRUTAS DE MIRA DE AIRE EMPREEND. TURIST. E ESPELEOLOGICOS S.A.    Actividades dos  parques de diversão e temáticos Porto de Mós
H - Tubo, Lda.                                                                                                                     Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. Pombal
H.B.C. II - Peças Auto, S.A.                                                                                               Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis Batalha
"Habit""Armos - Construção Imobiliária, Lda."                                                         Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção Caldas da Rainha
HC - Caixilharia, Lda.                                                                                                        Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Alcobaça
Henrique Primo, Unipessoal Lda.                                                                                 Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Marinha Grande
Hes - Sistemas Informaticos, Lda.                                                                                Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estab. especializados Leiria
HIDRO ORFÃO - HYDRAULIC SOLUTIONS, LDA                                                   Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos Leiria
HIDROMARINHA-Comercio de Peças e Acessorios, Lda.                                     Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. Marinha Grande
Hilário & Alves, Lda.                                                                                                          Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento Leiria
HiperClima - Central de Distribuição Térmica de Portugal, S.A.                          Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento Leiria
Hiperpeniche - Artigos para o Lar, Decoração e Alimentação, Unip. Lda.        Comércio a retalho em  outros estab. não especializados, sem predominância de pr. alimentares, bebidas ou tabaco Peniche
HLINK - Redes e Software Industrial, Lda.                                                                 Actividades de consultoria em informática Marinha Grande
Horácio Vieira Leal, Lda.                                                                                                  Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Peniche
Horciti - Produção e Comercialização de Produtos, Horticolas,Lda                  Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos Peniche
Horta, C. Monteiro - Actividades Agropecuárias, Lda.                                            Cultura de materiais de propagação vegetativa Bombarral
Hortícolasxana - Produção e Comercialização de Produtos Hortícolas, Lda.  Comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas, em estabelecimentos especializados Óbidos
Hortoberlenga, Lda.                                                                                                         Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos Peniche
HOTEL DOM AFONSO LDA                                                                                         Pensões com restaurante Leiria
Hotel São Luis, Lda.                                                                                                          Hotéis sem restaurante Leiria
HRV - Equipamentos de Processo, S.A.                                                                      Instalação de máquinas e de equipamentos industriais Marinha Grande
Hugal - Indústria de Calçado, Lda.                                                                                Fabricação de calçado Alcobaça
Hugo Fernandes - Portas e Automatismos, S.A.                                                      Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Leiria
Humberto Marques - Cash and Carry, Lda.                                                               Comércio a retalho de bebidas, em estabelecimentos especializados Leiria
I. T. P. - Industria Transformadora de Plásticos, S.A.                                                Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Leiria
Iguarias do Tempo - Actividades Hoteleiras, lda Unipessoal Lda                        Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Leiria
Ilhaugusto - Construções, Lda.                                                                                      Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. Pombal
Imbatível Palpite, Lda.                                                                                                      Lotarias e outros jogos de aposta Caldas da Rainha
IMPL - Mecânica de Precisão, Lda.                                                                               Actividades de mecânica geral Pombal
IMV - Metalomecânica, Lda.                                                                                           Fabricação de máquinas para as indústrias de materiais de construção, cerâmica e vidro Leiria
Inautom-Automação, Lda.                                                                                              Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos Batalha
Incentea - Tecnologia de Gestão, S.A.                                                                         Actividades de consultoria em informática Leiria
Indice ICT & Management, Lda.                                                                                    Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. Leiria
Indumape - Industrialização de Fruta, S.A.                                                                 Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas Pombal
Induzir - Indústria e Comércio de Equipamentos, Lda.                                          Fabricação de fornos e queimadores Batalha
INNOVATION MAKERS - SERV. DE CONSULTORIA EM INOVAÇÃO, LDA     Actividades de consultoria em informática Óbidos
INOEH CARE, LDA                                                                                                           Comércio por grosso de perfumes e de produtos de higiene Alcobaça
Inovatools Portugal, Unipessoal Lda.                                                                          Fabricação de ferramentas mecânicas Marinha Grande
Inoxnorma - Comercialização de Equip. Agro Pecuários e Alimentares,Lda.       Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas Leiria
Interalcobaça - Supermercados, Lda.                                                                          Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Alcobaça
Irmãos Gomes - Indústrias de Moldes e Plásticos, S.A.                                          Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
Isosfer - Indústria de Esferovite, Lda.                                                                          Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias Pombal
It Up, Lda.                                                                                                                            Actividades de consultoria em informática Peniche
Itecmo - Indústria de Fabricação de Moldes, Lda.                                                   Fabricação de moldes metálicos Leiria
ITU - Imobiliária e Turismo, Lda.                                                                                   Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Nazaré
J. Cardoso - Electricidade, Lda.                                                                                     Instalação eléctrica Leiria
J. Gonçalves & Alcina, Lda.                                                                                             Transportes rodoviários de mercadorias Leiria
J. Lemos Esteves, Lda.                                                                                                    Comércio por grosso de máquinas-ferramentas Marinha Grande
J. Primitivo - Madeiras, S.A.                                                                                            Serração de madeira Leiria
J.E - Sociedade de Canalizações, Lda.                                                                        Instalação de canalizações Marinha Grande
J.L. SANTOS, LDA                                                                                                            Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
J.M.S.Pereira & Filhos, Lda.                                                                                            Comércio a retalho mat. de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Alcobaça
J.P.M. & Abreu, Lda.                                                                                                          Actividades de programação informática Leiria
JAF Gameiro, Lda                                                                                                             Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Leiria
Jaime da Purificação Pereira                                                                                         Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares, em estabelecimentos especializados Leiria
Jardiagro - Máquinas Agrícolas e Jardim, Lda.                                                         Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas Pombal
JHS - Soluções e Componentes Industriais, Unipessoal Lda.                              Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aeronaves Pombal
JOAQUIM ANTONIO LDA                                                                                              Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
Joaquim Coelho Quaresma Ferreira, Lda.                                                                 Serração de madeira Figueiró dos Vinhos
Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda.                                                                Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. Pombal
Joferlis - Moldes e Acessórios, Lda.                                                                            Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. Leiria
Jomazé - Louças Artisticas e Decorativas, Lda.                                                       Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino Alcobaça
Jomotos - Comercialização de Motos, Lda.                                                              Comércio por grosso e a retalho de motociclos, de suas peças e acessórios Pombal
Jorge e Ramalho, Lda.                                                                                                     Fabricação de cutelaria Alcobaça
Jorge Ferreira Rodrigues - Parts, Unipessoal Lda.                                                  Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
Jorinstel - Instalações Eléctricas, Lda.                                                                        Instalação eléctrica Leiria
José Areias, Unipessoal Lda.                                                                                         Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Alcobaça
José Batista, Lda.                                                                                                              Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
José Carlos Bento - Construções Metálicas, S.A.                                                    Fabricação de estruturas de construções metálicas Batalha
José Carlos Grazina Madeiras, Lda.                                                                             Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados Pombal
José dos Reis Fialho & Filhos, Lda.                                                                              Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. Alcobaça
José Maria Mendes & Mendes, Lda.                                                                            Avicultura Ansião
José Pereira Rosa - Corte e Comércio de Madeiras e Imóveis, Lda.                  Exploração florestal Leiria
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José Vigário Pereira, Lda.                                                                                               Fabricação de aparelhos não eléctricos para uso doméstico Alcobaça
Joutil - Plásticos, Jogos e Utilitários, Lda.                                                                 Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
Julipedra - Indústria de Transformação de Mármores, Lda.                                 Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Alcobaça
Key Spot – Marketing, Lda.                                                                                            Agências de publicidade Óbidos
KMG Kingman, Manutenção Global, Lda.                                                                   Actividades combinadas de apoio aos  edifícios Leiria
Lactifoz - Transformação e Comércio de Peixes e Mariscos, S.A.                       Comércio a retalho em outros estab. não especializados, c/ predominância de pr. alimentares, bebidas ou tabaco Pombal
Ladrilenos - Construção Civil, Lda.                                                                              Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Pombal
LC – Negócios, Lda.                                                                                                          Comércio por grosso de louças em cerâmica e em vidro Caldas da Rainha
Lealmat - Materiais de Construção, Decoração e Bricolage, S.A.                        Comércio a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Caldas da Rainha
Leiria Sabores - Restauração, Lda.                                                                               Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Leiria
Leiricanal - Instalações Térmicas, Lda.                                                                        Instalação de climatização Leiria
Leiricargo - Transportes de Carga, Lda                                                                      Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
Leiricimentos, Lda.                                                                                                           Fabricação de produtos de betão para a construção Batalha
Leiricorta Betão, Demolições e Construções, Lda.                                                 Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Leiria
Leiridata - Máquinas de Escritório, Lda.                                                                     Comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório, em estabelecimentos especializados Leiria
Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A.                     Manutenção e reparação de veículos automóveis Leiria
Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A.                                                Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
Leirilivro, Comércio e Distribuição de Livros, Lda.                                                   Comércio por grosso de artigos de papelaria Batalha
Leiriplás - Sociedade Leiriense de Plásticos, Lda.                                                   Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Leiria
Leiripraga - Desinfestação e Desratização, Unipessoal Lda.                                Actividades de desinfecção, desratização e similares Leiria
Leiriprensa - Comércio e Reparação de Máquinas Industriais, Lda.                   Comércio por grosso de máquinas para a indústria extractiva, construção e engenharia civil Batalha
Leiritécnica - Comércio de Ferramentas, Lda.                                                         Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento Leiria
Leirivedante - Vedantes e Perfis, Lda.                                                                        Fabricação de outros produtos de borracha, n.e. Leiria
Leirivida - Cuidados Médicos, Lda.                                                                               Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório Leiria
Leiriviga, S.A.                                                                                                                      Fabricação de produtos de betão para a construção Leiria
Letras e Borboletas - Ecoturismo LDA                                                                      Turismo no espaço rural Porto de Mós
Licóbidos - Fabrico Artesanal de Licores, Lda.                                                         Produção de licores e de outras bebidas destiladas Óbidos
Litoareias - Exploração de Areias de Monte Redondo, S.A.                                  Extracção de saibro, areia e pedra britada Leiria
Lizauto - Soc. Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, Lda.    Comércio de veículos automóveis ligeiros Leiria
LMSIS - Sistemas Informáticos, Lda.                                                                           Actividades de consultoria em informática Alcobaça
Logispace - Logística e Transportes, S.A.                                                                   Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
Lopes & Gomes, S.A.                                                                                                        Fabricação de estruturas de construções metálicas Leiria
Love Design, Lda.                                                                                                              Actividades de design Caldas da Rainha
LUCIANO & FILHOS, LDA                                                                                              Restaurantes tipo tradicional Nazaré
Luis de Sousa Gago & Filhos, Lda.                                                                               Exploração florestal Leiria
Luís Guarda - Artigos Decorativos, Lda.                                                                     Comércio por grosso de louças em cerâmica e em vidro Leiria
Lusoparticipações Avalibérica, S.A.                                                                             Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. Leiria
Lusosicó- Construções, S.A.                                                                                          Outras actividades  especializadas de construção diversas, n.e. Ansião
M. FRANCISCO - Madeiras, Lda.                                                                                   Serração de madeira Leiria
M. Freitas, Unipessoal Lda.                                                                                             Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Caldas da Rainha
M. Simões & Filhos, Lda.                                                                                                 Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Pombal
M.S. Cariano, Lda.                                                                                                              Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Leiria
Macobolim - Materiais de Construção e transportes, Lda.                                   Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Pedrógão Grande
Macolis - Materiais de Construção e Climatização, S.A.                                         Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Leiria
Macolusa - Materiais de Construção, S.A.                                                                  Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Leiria
Madeferreira - Comércio de Madeiras, Lda.                                                              Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados Leiria
Madeiaze - Comércio de Madeiras e Seus Derivados, Lda.                                   Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados Alvaiázere
Madeiras do Vale da Catarina - Indústria e Serração de Madeiras, S.A.             Serração de madeira Leiria
Madeiro Placa - Sociedade Comercial de Aglomerados de Madeira, Lda.       Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados Pombal
Magal -  Sistemas de Bombeamento, Lda                                                                 Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos Pombal
Maiaperfil - Metalomecânica, Lda.                                                                               Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. Leiria
Manuel Barreto Madeiras, S.A.                                                                                      Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados Caldas da Rainha
Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, S.A.               Construção de estradas e pistas de aeroportos Leiria
Manuel da Costa e Silva, Unipessoal Lda.                                                                   Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Leiria
Manuel E. Miranda, Lda.                                                                                                   Comércio por grosso de máquinas-ferramentas Marinha Grande
Manuel Orfão & Filhos, Lda.                                                                                           Serração de madeira Leiria
Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda.                                                                        Extracção de granito ornamental e rochas similares Alcobaça
Manuel Querido - Produção e Comércio de Suinos, Lda                                      Suinicultura Caldas da Rainha
Manusystems, Manutenção de Sistemas, Unipessoal Lda.                                   Actividades de engenharia e técnicas afins Caldas da Rainha
Marcante, Mármores e Cantarias, Unipessoal Lda.                                                 Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Leiria
Marcelino & Filhos, Lda.                                                                                                  Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Batalha
Marfilpe - Mármores e Granitos, S.A.                                                                           Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Batalha
Maria da Conceição Ferreira de Carvalho, Lda.                                                        Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Peniche
Maria Natália Pereira da Valinha, Lda.                                                                         Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Leiria
Mário F. Rino, Lda.                                                                                                             Fabricação de outros produtos de betão, gesso e cimento Porto de Mós
Mário Santos Silva - Manutenção e Reparação de Veíc. Automóveis, Lda.      Manutenção e reparação de veículos automóveis Porto de Mós
Mariteste - Injecção e Produção de Plásticos Técnicos , Unipessoal Lda.        Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
Marmalcoa - Transformação de Mármores, Lda.                                                     Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Alcobaça
Mármores Garcogel, Lda.                                                                                                Extracção de calcário e cré Porto de Mós
Mármores Vigário, Lda.                                                                                                   Extracção de calcário e cré Alcobaça
Marques & Sousa - Energia, S.A.                                                                                   Comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico, em estabelecimentos especializados Caldas da Rainha
Marteleira -  Hotelaria, Lda.                                                                                            Hotéis com restaurante Peniche
Masial - Fábrica de Plásticos, Lda.                                                                                Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico Pombal
Master Vantagem, Energia e Comunicações, Lda.                                                  Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão Alcobaça
MATEUS & ROSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA                                       Comércio a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Peniche
Matias - Indústria Moldes e Plásticos, Lda.                                                                Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
MATILDE - NOCA, ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA                                            Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Leiria
Matos & Neves, Lda.                                                                                                         Construção de estradas e pistas de aeroportos Batalha
Mauriscava - Muros e Terraplanagens, Unipessoal Lda.                                         Preparação dos locais de construção Alcobaça
Maxillaris - Clínica Dentária, Lda.                                                                                  Actividades  de medicina dentária e odontologia Leiria
Maxiplás- Plásticos & Engenharia, Lda.                                                                      Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Pombal
Mdtform, Lda.                                                                                                                    Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
MEGA MENU - GESTÃO DE RESTAURANTES, SA                                                 Restaurantes sem serviço de mesa Marinha Grande
Mendes & Rodrigues, Lda.                                                                                              Fabricação de produtos de betão para a construção Pombal
Metalúrgica António Azevedo, Lda.                                                                             Reparação e manutenção  de produtos metálicos (excepto máquinas e equipamento) Batalha
MGSD-Construções, Lda.                                                                                               Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Leiria
MGSI - Acessórios para Indústrias, Lda.                                                                     Fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a construção Pombal
MGWAX - Transformação de Ceras, Lda.                                                                  Outras indústrias transformadoras diversas, n.e. Marinha Grande
Micronsense- Metrologia Industrial Unipessoal, Lda.                                             Comércio a retalho por outros métodos, não efectuado em estab., bancas, feiras ou unidades móveis de venda Batalha
Mixcer Cerâmicas, S.A.                                                                                                    Fabricação de artigos de uso doméstico de faiança, porcelana e grés fino Porto de Mós
Moderestilo - Cozinhas e Equipamentos, Lda.                                                         Fabricação de mobiliário de cozinha Bombarral
Moldata - Projecto e Programação de Moldes, Lda.                                               Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
Moldhercus - Fabrico de Moldes Metálicos, Lda.                                                     Fabricação de moldes metálicos Leiria
Montalman, Lda.                                                                                                                Instalação de máquinas e de equipamentos industriais Batalha
Morais Roldão - Farmácia, Lda.                                                                                     Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Marinha Grande
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Mosquiestores, Unipessoal, Lda.                                                                                   Outras actividades de acabamento em edifícios Alcobaça
MOVEIS 80, LDA                                                                                                              Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados Pombal
Moveis J. F. Viva, Lda.                                                                                                       Fabricação de mobiliário de cozinha Leiria
MRF - Manuel Rodrigues Ferreira, S.A.                                                                       Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção Caldas da Rainha
MTV - Ind. e Comercio de Marroquinaria e Acessórios de Vestuário, Lda.       Fabricação de artigos de viagem e de uso pessoal, de marroquinaria, de correeiro e de seleiro Alcobaça
Musas & Heróis Supermercados, Lda.                                                                        Comércio a retalho em outros estab. não especializados, c/ predominância de pr. alimentares, bebidas ou tabaco Peniche
Narc Frutas - Coop. de Fruticultores e Hortic. da Região de Alcobaça, C.R.L.     Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata Alcobaça
Narciso Dias & Filhos, Lda.                                                                                             Salga, secagem e outras actividades de transformação de produtos da pesca e aquicultura Peniche
Nazaré - Peixe, Lda.                                                                                                          Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos Nazaré
NELIO OLIVEIRA DUARTE, LDA                                                                                  Cafés Leiria
Nelson Ferreira, Unipessoal, Lda.                                                                                 Reparação e  manutenção de máquinas e equipamentos Leiria
Neomáquina Supermercados, Lda.                                                                              Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Alcobaça
Nespa - Produtos Alimentares, Unipessoal, Lda.                                                     Pastelaria Alcobaça
Neves & Beatos, Lda.                                                                                                       Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Porto de Mós
Neves & Santos, S.A.                                                                                                        Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins Leiria
Neves Oliveira & Filhos, S.A.                                                                                          Fabricação de produtos de betão para a construção Leiria
Nicul - Nova Indústria de Cutelarias, Lda.                                                                   Fabricação de cutelaria Caldas da Rainha
NO- Normalizados do Oeste, Lda.                                                                               Fabricação de produtos abrasivos Leiria
Norberto Gaspar - Comércio de Materiais de Construção, Lda                          Comércio a retalho de mat. de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Leiria
Normax - Fábrica de Vidros Científicos, Lda.                                                            Fabricação e transformação de outro vidro (inclui vidro técnico) Marinha Grande
Northspot, Lda                                                                                                                  Restaurantes típicos Nazaré
NUEUG - Sociedade de Mobiliário, Imóveis e Carpintaria, Lda.                           Fabricação de mobiliário de cozinha Alcobaça
Nuno Roque, Unipessoal, Lda.                                                                                       Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Caldas da Rainha
Nutrapom - Nutrição Animal de Pombal, S.A.                                                           Fabricação de alimentos para animais de criação (excepto para aquicultura) Pombal
O BIGODES - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.                                                   Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Alcobaça
O CASARÃO - Hotelaria e Turismo, Lda                                                                    Restaurantes tipo tradicional Leiria
O Jardim dos Fraldinhas, Ensino Pré-Escolar, Creche e Tempos Livres, Lda.     Actividades de cuidados  para crianças, sem alojamento Leiria
O Mercador do Oeste, Lda.                                                                                            Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Bombarral
Obigrill - Hotelaria e Restauração, Lda.                                                                      Restaurantes tipo tradicional Óbidos
Oceanotel - Sociedade Unipessoal, Lda                                                                     Hotéis com restaurante Nazaré
Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.                                                 Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Alvaiázere
Ofipom - Comércio e Reparação de Máquinas Industriais, Lda.                          Reparação e  manutenção de máquinas e equipamentos Pombal
Optilink, Lda.                                                                                                                      Fabricação de cabos de fibra óptica Pombal
Organizações Biscana - Comércio e Representações, Soc. Unipessoal Lda.      Comércio por grosso de vestuário e de acessórios Batalha
Ovolider - Ovos do Centro, Lda.                                                                                   Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos Leiria
Ovopor - Agro-Pecuária dos Milagres, S.A.                                                                Fabricação de alimentos para animais de criação (excepto para aquicultura) Leiria
P. M. M. - Projectos, Moldes, Manufactura, Lda.                                                       Fabricação de moldes metálicos Leiria
Pacha Sociedade Hoteleira lda                                                                                     Restaurantes com lugares ao balcão Caldas da Rainha
Pacheco Pereira - Farmácias, Lda.                                                                               Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Alvaiázere
Pan e Past - Produtos de Panificação e Pastelaria, Unipessoal Lda.                  Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. Óbidos
Partenope, Unipessoal, Lda.                                                                                           Actividades de limpeza geral em edifícios Ansião
Pastceram - Pastas Cerâmicas, S.A.                                                                            Fabricação de outros produtos minerais não metálicos diversos, n.e. Alcobaça
Patrovitrans - Transportes, Lda.                                                                                   Transportes rodoviários de mercadorias Batalha
Paulo Alves - Sociedade de Transportes, Lda.                                                          Transportes rodoviários de mercadorias Ansião
Paurui - Madeiras e Lenhas, Lda.                                                                                  Silvicultura e outras actividades florestais Leiria
PAVIMENTOS LISBOAS - INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO, S.A.    Fabricação de produtos de betão para a construção Pombal
Pavimentos Silva - Pavimentos Em Madeira e Outros Revestimentos, S.A     Revestimento de pavimentos e de paredes Leiria
Pcts - Intelligent Spaces, Lda.                                                                                        Fabricação de mobiliário para escritório e comércio Marinha Grande
Pearlmaster, Lda.                                                                                                              Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Leiria
Pedro & Sónia Pedrosa, Lda.                                                                                         Avicultura Pombal
Peniche Surf Camp PSC, Lda.                                                                                       Outros locais de alojamento de curta duração Peniche
Perfildoor - Componentes para Carpintaria, Lda.                                                   Comércio por grosso de minérios e de metais Leiria
Perfilis, Lda                                                                                                                         Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Leiria
Performarkt, Lda.                                                                                                              Outras actividades  relacionadas com as tecnologias da informação e informática Óbidos
Pérola do Tempo, S.A.                                                                                                      Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos especializados Leiria
Perpétua, Pereira & Almeida, Lda.                                                                               Fabricação de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino Alcobaça
Pervedant - Perfis e Vedantes, Lda.                                                                             Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Leiria
Pharmaspot - Produtos e Serviços Farmacêuticos, Lda.                                       Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Peniche
Pisosol - Pavimentos Industriais, Lda.                                                                         Revestimento de pavimentos e de paredes Pombal
PJM - Construções Metálicas, Lda.                                                                              Fabricação de estruturas de construções metálicas Pombal
Plácido Roque - Industria de Moldes e Máquinas, Lda.                                          Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
Placogesso - Materiais de Construção, Lda.                                                             Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção Pombal
Planitec - Moldes Técnicos, Lda.                                                                                   Fabricação de moldes metálicos Porto de Mós
Plantigrou, Lda.                                                                                                                  Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos Peniche
Plasbergue - Plásticos Albergariense, Lda.                                                                Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico Pombal
Plasdan - Automação e Sistemas, Lda.                                                                       Actividades de engenharia e técnicas afins Marinha Grande
Plasmaq - Máquinas e Equipamentos para a Indústria de Plásticos, Lda.         Fabricação de máquinas para as indústrias do plástico e da borracha Leiria
Plásticos Futura, Lda.                                                                                                       Fabricação de embalagens de plástico Marinha Grande
Plásticos IPA, S.A.                                                                                                              Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Porto de Mós
Plásticos Rodifel, Lda.                                                                                                      Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Batalha
Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, S.A.                                              Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Leiria
Plastimago - Transformadora de Plásticos, Lda.                                                      Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
Plimat - Plásticos Industriais Matos, S.A.                                                                    Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
Plimex - Plásticos Industriais, S.A.                                                                                Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
Pneugreen II - Pavimentos, Lda.                                                                                   Fabricação de outros produtos de borracha, n.e. Óbidos
Pneus do Alcoa, Lda.                                                                                                        Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Alcobaça
Pneutec - Comércio de Pneus e Acessórios, Lda.                                                   Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
Policlinica Central da Benedita, S.A.                                                                            Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório Alcobaça
POLS Sociedade Farmácias, Lda.                                                                                 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Pombal
Pombalverde - Produção e Comercialização de Plantas, Lda.                             Cultura de materiais de propagação vegetativa Pombal
Porcimais, Lda.                                                                                                                   Suinicultura Leiria
Porfic - Fundição Injectada de Portugal, Lda.                                                           Fundição de outros metais não ferrosos Leiria
Portrisa - Indústria de Portas, S.A.                                                                               Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Leiria
Pousamil - Componentes e Máquinas Industriais, S.A                                           Comércio por grosso de minérios e de metais Leiria
Preceram - Indústrias de Construção, S.A.                                                                Fabricação de tijolos Pombal
Premotal - Pré-Esforçado Mota, Unipessoal, Lda.                                                   Fabricação de produtos de betão para a construção Pombal
Presprop Portugal - Contruction, Lda.                                                                        Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Alcobaça
PRF - Gás, Tecnologia e Construção, S.A.                                                                  Instalação de canalizações Leiria
Printglass - Transformação de Vidro, Lda.                                                                 Fabricação e transformação de outro vidro (inclui vidro técnico) Marinha Grande
Procadimoldes - Fabricação e Comércio de Moldes, Lda.                                    Fabricação de moldes metálicos Leiria
Profresco - Produtos Alimentares, Lda.                                                                     Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados Peniche
Promo-Lar - Promoção e Distribuição de Artigos p/ a Construção Civil, Lda.      Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Leiria
Pronto - Gás e Eletrodomésticos, Lda.                                                                       Comércio a retalho de electrodomésticos, em estabelecimentos especializados Peniche
Propecuária - Veterinária e Farmacêutica, Lda.                                                       Comércio por grosso de produtos farmacêuticos Porto de Mós
Prosari - Prefabricados de Betão, Lda.                                                                       Fabricação de produtos de betão para a construção Leiria
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Puraração - Ração e Animais, Lda.                                                                               Fabricação de alimentos para animais de criação (excepto para aquicultura) Batalha
Quadrados Avançados, Lda.                                                                                          Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Caldas da Rainha
Quase Bom - Comércio de Electrodomésticos Unipessoal, Lda.                        Comércio a retalho de electrodomésticos, em estabelecimentos especializados Pombal
Queijaria Prado da Sicó, Lda.                                                                                         Indústrias do leite e derivados Ansião
Querido, Tinta, Silva & Vicente, Lda.                                                                            Suinicultura Alcobaça
QUINTA DO PAUL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS E TURISTICAS, LDA          Restaurantes típicos Leiria
R.H. Vendas por Catálogo, Lda.                                                                                     Comércio a retalho por correspondência ou via Internet Alcobaça
R.S.J. – Transportes, Lda.                                                                                                Transportes rodoviários de mercadorias Leiria
Rações Veríssimo, S.A.                                                                                                     Fabricação de alimentos para animais de criação (excepto para aquicultura) Leiria
Raf Portugal, Lda.                                                                                                              Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
Ramadas - Serviços de Aconselhamento de Dependências, Lda.                      Actividades de apoio social com alojamento, n.e. Leiria
REBELO & DIOGO, LDA                                                                                                 Cafés Caldas da Rainha
Reboques Sousa I, Lda.                                                                                                   Assistência a veículos na estrada Batalha
Recauchutagem 31, S.A.                                                                                                  Reconstrução de pneus Alcobaça
Recauchutagem Guiense, Lda.                                                                                      Reconstrução de pneus Pombal
Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda.                                                                 Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos Marinha Grande
Renalopes - Atividades Imobiliárias, Lda.                                                                   Manutenção e reparação de veículos automóveis Leiria
RESTAURANTE BURRO VELHO, UNIPESSOAL, LDA                                          Restaurantes tipo tradicional Batalha
Restaurante Marisqueira Tonico, Lda.                                                                         Restaurantes tipo tradicional Alcobaça
Revesperfil - Perfis e Revestimentos, Lda.                                                                Fabricação de estruturas de construções metálicas Porto de Mós
Rianafarma, Lda.                                                                                                               Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Bombarral
RIBAHORTA-PRODUÇÃO COM. PRODUTOS HORT. , LDA                                Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos Peniche
Ribermold, Lda.                                                                                                                 Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
Ricarle Stone, Lda                                                                                                             Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Alcobaça
Rocha e Jorge, Lda.                                                                                                          Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos Peniche
Rocha Verde - Sociedade Transformadora de Mármores, S.A.                            Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Porto de Mós
Rodapeças - Pneus e Peças, S.A.                                                                                  Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Pombal
Rota do Lis - Comércio de Bebidas, Lda.                                                                   Agentes do comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco Leiria
Rotofer - Importação e Comercialização de Ferragens, Lda.                               Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento Pombal
RPS Klimate, S.A.                                                                                                              Instalação de canalizações Leiria
Ruas & Neves, Lda.                                                                                                           Comércio por grosso de minérios e de metais Pombal
Rui & Filipe Correia - Distribuidores de Produtos Alimentares, Lda.                 Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. Óbidos
Rui Manuel da Conceição - RMC, Lda.                                                                        Fabricação de rolamentos, de engrenagens e de outros órgãos de transmissão Leiria
Ruifer - Instalações e Reparações Eléctricas, Lda.                                                  Instalação eléctrica Porto de Mós
S. I. E. - Sociedade Internacional de Embalagens, S.A.                                            Fabricação de embalagens de plástico Leiria
S. N. S. V. - Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda.                                Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. Ansião
S.I.B. - Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda.                                       Fabricação de argamassas Leiria
Sacos 88 - Sociedade de Plásticos, Lda.                                                                    Fabricação de embalagens de plástico Leiria
Safra de Sabores, Lda.                                                                                                     Cultura de outros frutos em árvores e arbustos Leiria
Sagrec - Construções, S.A.                                                                                             Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Marinha Grande
Salada & Antunes, Lda.                                                                                                    Manutenção e reparação de veículos automóveis Bombarral
Samiparts - Comércio de Peças Auto, Lda.                                                               Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Pombal
Santos & Cordeiro, S.A.                                                                                                   Construção de redes de transporte e distribuição de electricidade e redes de telecomunicações Pombal
Santos & Gonçalves, Lda.                                                                                               Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Caldas da Rainha
Santos & Smulders III, Lda.                                                                                             Fabricação de estruturas de construções metálicas Leiria
Santos, Monteiro & Ca. Lda.                                                                                           Comércio por grosso de móveis para uso doméstico, carpetes,  tapetes  e artigos de iluminação Caldas da Rainha
SARDINHA,CORREIA & SIMÃO, LDA                                                                          Restaurantes tipo tradicional Peniche
Scorpio - Comércio de Bebidas, Lda.                                                                          Comércio por grosso de bebidas alcoólicas Porto de Mós
SD - Moldes, Lda.                                                                                                              Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
SELMAPE - Empresa de Transportes Rodoviários de Mercadorias, Lda.         Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
SERGIO CARREIRA UNIPESSOAL LDA                                                                     Restaurantes tipo tradicional Batalha
Sérgio Rodrigues, Unipessoal Lda.                                                                               Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Marinha Grande
Serração Progresso Castanheirense & Transportes Palipau, Lda.                      Serração de madeira Castanheira de Pêra
Serralharia Costa, Lda.                                                                                                    Fabricação de estruturas de construções metálicas Alcobaça
Sevip - Embalagem Personalizada, Lda.                                                                     Outra impressão Leiria
Sicó Formação - Sociedade de Ensino Profissional, S.A.                                       Ensinos secundário tecnológico, artístico  e profissional Ansião
Sicóbrita - Extracção e Britagem de Pedra, S.A.                                                      Extracção de calcário e cré Pombal
Sildoor - Indústria de Móveis, S.A.                                                                                Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins Leiria
Silva & Carvalho, Lda.                                                                                                       Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Bombarral
Silva & Santos, S.A.                                                                                                           Comércio de veículos automóveis ligeiros Pombal
Silva, Simões & Filhos, Lda.                                                                                            Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Figueiró dos Vinhos
Simplastic - Sociedade Industrial de Matérias Plásticas, Lda.                              Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Batalha
Sindutex - Sociedade Industrial de Confecções, Lda.                                             Confecção de outro vestuário exterior em série Pombal
Sirplaste - Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A.                     Valorização de resíduos não metálicos Porto de Mós
Sitecna - Soluções Técnicas e de Embalagem, S.A.                                                 Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
SIVAL - Gessos Especiais, Lda                                                                                      Fabricação de gesso Leiria
SM3D - Serv. Maquinação Tridimencional e Controle de Qualidade Unip. Lda.      Fabricação de moldes metálicos Leiria
Smileflavours Unipessoal, Lda                                                                                      Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Nazaré
Só Argilas - Comércio de Barros, S.A.                                                                         Extracção de argilas e caulino Pombal
Socem E. D. - Fabricação, Engenharia e Desenvolvimento de Moldes, S.A.     Fabricação de moldes metálicos Alcobaça
Sociedade Auto Central Leiriense, Lda.                                                                     Comércio de veículos automóveis ligeiros Leiria
Sociedade de Fundição Injectada Maceira, Lda.                                                      Fundição de outros metais não ferrosos Leiria
Socilux - Estudos e Comércio Iluminação, Unipessoal Lda.                                  Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados Leiria
SOCILVA - Comércio e Aluguer de Gruas, Lda.                                                       Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil Leiria
Sodiguia - Supermercados, Lda.                                                                                   Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Pombal
Sofitec - Sociedade Técnica de Moldes, Lda.                                                            Fabricação de moldes metálicos Leiria
Sogerela - Comércio de Gesso, S.A.                                                                            Extracção de gesso Caldas da Rainha
Solancis - Sociedade Exploradora de Pedreiras, S.A.                                             Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Alcobaça
Somapil - Sociedade de Madeiras de Pinho, Lda.                                                    Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados Leiria
Sondagens do Oeste, S.A.                                                                                              Perfurações e sondagens Pombal
Sondalis - Captações de Água, Lda.                                                                             Captação e tratamento de água Leiria
Sorriso Beirão, Serviços Médico-Dentários, Lda.                                                     Actividades  de medicina dentária e odontologia Alvaiázere
SOUSA & CATARINO, LDA                                                                                            Extracção de calcário e cré Alcobaça
Sousa & Sousa, Lda.                                                                                                         Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares, em estabelecimentos especializados Leiria
Sousa Filipe - Representações, Lda.                                                                            Comércio por grosso de máquinas-ferramentas Leiria
Spim - Sociedade Produtora Indústria de Moldes, Lda.                                         Fabricação de moldes metálicos Alcobaça
Sportino, Lda.                                                                                                                     Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em estabelecimentos especializados Bombarral
STARMILL - Comércio e Assistência de Máquinas, Lda                                        Comércio por grosso de máquinas-ferramentas Marinha Grande
Station Leiria - Centro de Manutenção de Veiculos, Lda.                                     Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Leiria
Stone Forever - Comércio e Transformação de Rochas Ornamentais, Lda.   Comércio por grosso não especializado Alcobaça
Streamvalue Consulting, Lda.                                                                                        Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão Leiria
Suinigrupo - Rações para Animais, Lda.                                                                     Fabricação de alimentos para animais de criação (excepto para aquicultura) Leiria
Suinijanardo-Produção, Exploração e Comercialização de Suínos, Lda.           Suinicultura Leiria
Suipec - Agro Pecuária, Lda.                                                                                          Suinicultura Alcobaça
Super Menu- Sociedade de Refeições Ligeiras, SA                                                Restaurantes sem serviço de mesa Leiria
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Superpataias - Supermercados, Lda.                                                                          Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Alcobaça
Surf Lodge Portugal, Lda.                                                                                               Hotéis com restaurante Peniche
T.M.F. - Torres, Martins & Franca, S.A.                                                                         Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. Bombarral
TABERNA DA ADELIA ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA                                   Restaurantes tipo tradicional Nazaré
Teclena - Automatização, Estudos e Representações, S.A.                                  Comércio por grosso de máquinas-ferramentas Leiria
Tecnifreza - Indústria de Moldes, S.A.                                                                         Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
Tecnimoplás - Industria Técnica de Moldes, Lda.                                                     Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
Tecnirolo - Engenharia Industrial, S.A.                                                                         Actividades de engenharia e técnicas afins Leiria
Tecnocanto - Tecnologia de Sistemas e Equipamentos Industriais, Lda.         Fabricação de outras máquinas diversas para uso específico, n.e. Leiria
Tecnovite - Indústria de Esferovite, Lda.                                                                    Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Leiria
Tecofix - Técnica de Equipamento e Fixação, S.A.                                                   Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento Leiria
TECTIL-PLÁSTICO RETRÁCTIL LDA.                                                                        Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico Leiria
Tejo Ribeirinho, Lda.                                                                                                         Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos Peniche
Teknospiro - Fabrico de Condutas e Acessórios para AVAC, Lda.                     Fabricação de equipamento não doméstico para refrigeração e ventilação Leiria
Teracad - Informática e Serviços, Lda.                                                                        Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos Marinha Grande
Termocompo - Indústria Termoplástica, Lda.                                                           Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Leiria
Tesouros e Latitudes Lda                                                                                               Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados Caldas da Rainha
The Local X ,Lda                                                                                                                Restaurantes tipo tradicional Peniche
Tinturaria Rosários Quatro, Lda.                                                                                  Branqueamento e tingimento Porto de Mós
Tojalmar, Transformação de Mármores, Lda                                                            Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Porto de Mós
Tomás - Floresta, Gestão e Exploração de Recursos Florestais, Lda.               Exploração florestal Castanheira de Pêra
Tomé Feteira II - Indústria de Limas e Equipamentos, S.A.                                   Fabricação de ferramentas manuais Marinha Grande
Topázio Branco - Extracção e Comércio de Pedra, Unipessoal, Lda.                 Extracção de calcário e cré Alcobaça
Topbanho - Materiais de Construção, Lda.                                                                Comércio a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Batalha
Traços da Lagoa - Construções, Lda.                                                                          Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Caldas da Rainha
Traminer - Transportes, Unipessoal Lda.                                                                   Transportes rodoviários de mercadorias Leiria
Transema, S.A.                                                                                                                   Transportes rodoviários de mercadorias Marinha Grande
Transgrícola – Transportes, Lda.                                                                                  Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas Pombal
TransMenino - Transportes e Materiais de Construção, Lda.                               Transportes rodoviários de mercadorias Leiria
Transpataiense - Transportes Rodoviários de Mercadorias, S.A.                        Transportes rodoviários de mercadorias Alcobaça
Transpataiense Logipataias, S.A.                                                                                  Transportes rodoviários de mercadorias Alcobaça
Transporcarga - Transportes de Carga, Lda.                                                             Transportes rodoviários de mercadorias Leiria
Transportadora Ideal do Louriçal, Unipessoal Lda.                                                 Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
Transportes Antunes Figueiras, S.A.                                                                            Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
Transportes Cartigal, Lda.                                                                                              Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
Transportes do Vale, Lda.                                                                                               Transportes rodoviários de mercadorias Leiria
Transportes Fidalgo, Lda.                                                                                               Transportes rodoviários de mercadorias Porto de Mós
Transportes Jaime Lopes, Lda.                                                                                     Transportes rodoviários de mercadorias Pombal
Transportes Luis & Filipe, Lda.                                                                                      Transportes rodoviários de mercadorias Alcobaça
Transportes Silva & Luis, Lda.                                                                                       Transportes rodoviários de mercadorias Alcobaça
Transportes Valente & Valente, Unipessoal, Lda.                                                    Transportes rodoviários de mercadorias Porto de Mós
Transtomás - Comércio e Transportes de Mercadorias, Lda.                              Transportes rodoviários de mercadorias Ansião
TTO - Tratamentos Térmicos do Oeste, Lda.                                                           Fabricação de produtos cerâmicos refractários Leiria
Tugamolde - Moldes para a Industria, Lda.                                                                Fabricação de moldes metálicos Leiria
Unisilvas - Produção e Comércio de Pão, Lda.                                                         Panificação Leiria
Urbilei - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.                                                   Actividades de mediação imobiliária Leiria
Usimeca – Metalomecânica, Lda.                                                                                 Fabricação de outras máquinas diversas de uso geral, n.e. Leiria
V. J. Transfer, Lda.                                                                                                             Fabricação de outros produtos metálicos diversos,  n.e. Porto de Mós
V.S.V. - Modelação, Maquinação e Moldes, Lda.                                                        Fabricação de moldes metálicos Alcobaça
VALCO-Madeiras e Derivados, S.A.                                                                             Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção Leiria
Valente & Carreira - Construção Civil, Lda.                                                               Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Batalha
Vális - Engenharia e Inovação, S.A.                                                                               Fabricação de estruturas de construções metálicas Caldas da Rainha
Valsteam Adca Engineering S.A.                                                                                   Fabricação de  outras torneiras e válvulas Pombal
VARIANTE -  RESTAURANTE, LDA.                                                                            Restaurantes tipo tradicional Pombal
Velvet Design e Publicidade, Lda.                                                                                 Agências de publicidade Batalha
Vencer Metais - Transportes, Lda.                                                                               Transportes rodoviários de mercadorias Ansião
Vera Navis Ship Design, Lda.                                                                                          Actividades de engenharia e técnicas afins Leiria
Victor Monteiro, Lda.                                                                                                       Fabricação de tubos, condutas, perfis ocos e respectivos acessórios,  de aço Leiria
Victor Santos - Flores e Acessórios, Lda.                                                                   Comércio por grosso de flores e plantas Leiria
Vidon Transportes, Unipessoal, Lda.                                                                           Transportes rodoviários de mercadorias Marinha Grande
Vidraria Dujoca, Lda.                                                                                                        Moldagem e transformação de vidro plano Leiria
Vidraria e Caixilharia Formosense, Lda.                                                                      Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Pombal
Vidrexport - Produção de Vidro, Lda.                                                                          Cristalaria Marinha Grande
Vidros Cerejo, Lda.                                                                                                            Fabricação de vidro plano Batalha
VIEIRAMAR - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS,  SA                                         Hotéis com restaurante Marinha Grande
Vipex - Comércio e Indústria de Plásticos, S.A.                                                        Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Marinha Grande
Virmolde- Indústria Técnica de Moldes, Lda.                                                            Fabricação de moldes metálicos Marinha Grande
Visão Pioneira, Lda.                                                                                                          Comércio a retalho mat. óptico, fotográfico, cinematográfico e de instrumentos de precisão, em estab. espec. Caldas da Rainha
Vitor Manuel Pereira Alberto, Lda.                                                                               Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. Batalha
VITOR, EUSEBIO & Cª LDA                                                                                           Restaurantes tipo tradicional Caldas da Rainha
Vitoriagás - Sociedade Distribuidora de Gases, Lda.                                              Comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico, em estabelecimentos especializados Leiria
Vitrasimex, Unipessoal Lda.                                                                                           Transportes rodoviários de mercadorias Leiria
Viveiros Cultiflor, Unipessoal Lda.                                                                                Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e  fertilizantes, em estabelecimentos especializados Pombal
Voltel - Instalações Técnicas de Electricidade, Lda.                                                Instalação eléctrica Leiria
Vulcal - Vulcanizações e Lubrificantes, S.A.                                                               Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis Pombal
Worldjob - Empresa de Trabalho Temporário, Lda.                                                Actividades das empresas de trabalho temporário Leiria
WWS - Consultoria Informática, Lda.                                                                          Actividades de consultoria em informática Óbidos
XAKRA BEACH BAR UNIPESSOAL, LDA                                                                  Bares Peniche
ZAP - Transport, Unipessoal, Lda.                                                                                Transportes rodoviários de mercadorias Leiria
ZT Flores, Lda.                                                                                                                   Comércio por grosso de flores e plantas Alvaiázere
A Bela Noiva, Lda.                                                                                                             Confecção de outro vestuário exterior em série Ourém
Adercereal - Transformação e Comércio de Cereais, Lda.                                    Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas Ourém
Alaço - Revestimentos Metálicos, S.A.                                                                        Fabricação de estruturas de construções metálicas Ourém
Américo Marques Duarte, Lda.                                                                                     Construção de redes de transporte e distribuição de electricidade e redes de telecomunicações Ourém
Antobetão - Betão-Pronto, S.A.                                                                                    Fabricação de betão pronto Ourém
Antonio das Neves Marto e Filhos Lda.                                                                      Hotéis com restaurante Ourém
Arlindo Lopes Dias, Unipessoal Lda.                                                                            Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Ourém
ARQUIJARDIM, S.A.                                                                                                         Actividades de plantação e manutenção de jardins Ourém
ASC - Artigos Sanitários do Centro, Lda.                                                                   Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Ourém
Aviário do Resouro - Produção de Ovos, Lda.                                                          Avicultura Ourém
Bilreiros & Bilreiro da Silva, Lda.                                                                                   Serração de madeira Ourém
Bindopor - Indústria e Comércio Internacional, Lda.                                              Outras indústrias transformadoras diversas, n.e. Ourém
BODAS & FESTAS - ACTIV. TURISTICAS, LDA.                                                      Restaurantes tipo tradicional Ourém
Brico Corredoura - Sociedade de Distribuição de Bricolage, Lda.                      Comércio a retalho de mat. de bricolage, equip. sanitário, ladrilhos e mat. similares, em estab. especializados Ourém
Caixasuper, Lda.                                                                                                                Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Ourém
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Carbrica - Carvões e Madeiras, Lda.                                                                            Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. Ourém
CLINIFATIMA- SERVIÇOS MEDICOS LDA                                                                Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório Ourém
Construções Martins & Reis, Lda.                                                                                Construção de redes de transporte de águas, de esgotos e de outros fluídos Ourém
DOM GONÇALO HOTEIS - SOCIEDADE DE HOTELARIA E TURISMO, S.A.   Hotéis com restaurante Ourém
Dr. Fernando Lagoa - Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda.                        Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Ourém
Eco Demo - Demolições, Ecologia e Construção, S.A.                                           Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Ourém
Ecodepur - Tecnologias de Protecção Ambiental, Lda.                                         Fabricação de artigos de plástico para a construção Ourém
Electro-Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda.                                             Manutenção e reparação de veículos automóveis Ourém
Empilopes, Lda.                                                                                                                 Comércio de outros veículos automóveis Ourém
English Now - Escola de Línguas, Lda.                                                                        Escolas de línguas Ourém
Eurohuman, Empresa de Trabalho Temporário, Lda.                                             Actividades das empresas de trabalho temporário Ourém
Euromolding – Madeiras, Lda.                                                                                       Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção Ourém
Europisol - Empresa de Trabalho Temporário, S.A.                                                 Actividades das empresas de trabalho temporário Ourém
F. S. Silva - Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda.                                      Comércio por grosso de máquinas-ferramentas Ourém
Fametal - Fábrica Portuguesa de Estruturas Metálicas, S.A.                                Fabricação de estruturas de construções metálicas Ourém
FARMÁCIA MANUELA QUARTAU, UNIPESSOAL, LDA.                                       Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados Ourém
Fátima Exporte, Lda.                                                                                                        Comércio por grosso não especializado Ourém
Ferreira Baptista & Filhos, Lda.                                                                                     Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Ourém
Filourém - Comércio de Peças Auto, Lda.                                                                 Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis Ourém
Filstone - Comércio de Rochas, S.A.                                                                            Extracção de calcário e cré Ourém
Gomel - Metalúrgica Gonçalves & Mendes, Lda.                                                      Fabricação de estruturas de construções metálicas Ourém
HELENO & SILVA - SIMILARES HOTELEIROS LDA.                                              Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Ourém
Henriques & Henriques, S.A.                                                                                          Fabricação de outros reservatórios e recipientes metálicos Ourém
HOTEL ALELUIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA                                        Hotéis com restaurante Ourém
Hotel Coração de Fátima, Lda                                                                                       Hotéis com restaurante Ourém
Hotel Santo Amaro, Lda                                                                                                  Pensões com restaurante Ourém
Hotel Três Pastorinhos S.A.                                                                                            Hotéis com restaurante Ourém
Josina - Comércio de Materiais de Construção, Lda.                                             Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Ourém
Lança Encanto, Lda.                                                                                                         Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins Ourém
Linos & Faria, Lda.                                                                                                             Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Ourém
Lisoter - Isolamentos Térmicos e Limpezas Industriais, S.A.                                Outras instalações em construções Ourém
LOTEVIAS - Construções, Lda.                                                                                     Construção de redes de transporte de águas, de esgotos e de outros fluídos Ourém
Lubrifátima Pneus, Lda.                                                                                                  Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis Ourém
LUIS AUGUSTO FERNANDES DA SILVA -  SOC. UNIPESSOAL, LDA.              Cafés Ourém
Luvifal - Sociedade de Construções, Lda.                                                                  Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Ourém
LUX MUNDI - Empreendimentos Hoteleiros, SA                                                     Hotéis com restaurante Ourém
M.A.E. - Peças para automóveis, Lda.                                                                          Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis Ourém
Madeca - Madeiras de Caxarias, S.A.                                                                           Fabricação de embalagens de madeira Ourém
Madeifátima - Madeiras, Lda.                                                                                         Serração de madeira Ourém
Major - Santos & Filhos, Lda.                                                                                         Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário Ourém
Manuel das Neves Coelho, Filhos, Lda                                                                        Hotéis com restaurante Ourém
Maria do Céu Vieira Reis, Lda.                                                                                       Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. Ourém
Marmitek - Exploração de Rochas Ornamentais, Lda.                                           Extracção de calcário e cré Ourém
Martins & Reis - Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Lda.                         Outras actividades de saúde humana, n.e. Ourém
Martins Oliveira Isolamentos Industriais - Sociedade Unipessoal, Lda.             Outras instalações em construções Ourém
MAXIWAY, UNIPESSOAL, LDA                                                                                    Restaurantes sem serviço de mesa Ourém
Melroliso, Unipessoal, Lda.                                                                                             Outras actividades  especializadas de construção diversas, n.e. Ourém
Mendes Reis & Gonçalves, Lda                                                                                     Restaurantes tipo tradicional Ourém
Metalurgica Moderna de Caxarias, Lda.                                                                      Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Ourém
Micronipol - Micronização e Reciclagem de Polímeros, S.A.                                 Valorização de resíduos não metálicos Ourém
Monteiro & Filhos, S.A.                                                                                                    Transportes rodoviários de mercadorias Ourém
Moviportas - Fábrica de Móveis e Portas de Rio de Couros, Lda.                       Fabricação de folheados, contraplacados, lamelados e de outros painéis Ourém
NIVONUC, S.A.                                                                                                                   Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Ourém
NOC - Novas Construções, S.A.                                                                                    Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Ourém
OUREPERFIL, LDA                                                                                                          Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Ourém
OURIPALETES, LDA                                                                                                        Comércio por grosso de desperdícios de materiais, n.e. Ourém
Ourividro - Vidreira Ouriense, S.A.                                                                               Moldagem e transformação de vidro plano Ourém
Pedra Alva - Sociedade Exploradora de Calcários do Centro, Lda.                    Extracção de calcário e cré Ourém
PEREIRA & GUERRA LDA.                                                                                             Hotéis com restaurante Ourém
Petrometal - Distribuição, Importação e Exportação, Lda.                                   Comércio por grosso não especializado Ourém
Placodec - Sociedade de Revestimentos e Isolantes, Lda.                                   Outras actividades de acabamento em edifícios Ourém
PROFIAL-PROFISSIONAIS DE ALUMINIO, SA                                                         Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Ourém
Ramecel - Rede Abastecedora de Mercearias do Centro, S.A.                            Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco Ourém
"Restaurante Bar ""O Recinto"" Lda."                                                                         Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) Ourém
Rodirima - Sociedade de Armação de Ferro, Lda.                                                   Outras actividades  especializadas de construção diversas, n.e. Ourém
Rodrigues & Neves, S.A.                                                                                                  Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. Ourém
S.H.L. - Sociedade Hoteleira de Fátima, lda                                                               Outros estabelecimentos hoteleiros com restaurante Ourém
SANTO ANTÓNIO DE FÁTIMA-EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, LDA.   Hotéis com restaurante Ourém
Santos Marto, Lda.                                                                                                            Hotéis com restaurante Ourém
Segurmet - Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho, Lda.                             Outras actividades de saúde humana, n.e. Ourém
Shoperfil, Lda.                                                                                                                    Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal Ourém
Silaco - Natural Stones, Lda.                                                                                          Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Ourém
Sociedade de Construções F Ferreiras, Lda                                                             Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. Ourém
Somerali - Soc. de Empreendimentos Turísticos Meralis, SA.                              Hotéis com restaurante Ourém
Soudias - Carpintaria e Serralharia Sousa Dias, Lda.                                              Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção Ourém
STEYLER FATIMA ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA                                          Hotéis com restaurante Ourém
Supernove Ourém – Supermercados, Lda.                                                               Comércio a retalho em supermercados e hipermercados Ourém
Telmo Duarte - Comércio de Pedras Naturais S.A.                                                 Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares Ourém
Transfor - Engenharia e Construção, S.A.                                                                  Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) Ourém
Transgondemaria - Transportes e Comércio de Mat. de Construção, Lda.      Transportes rodoviários de mercadorias Ourém
TransJM - Transportes e Logística, Lda.                                                                    Transportes rodoviários de mercadorias Ourém
Trigénius - Tecnologias de Informação, S.A.                                                              Edição de outros programas informáticos Ourém
Verde Pino - Agência Viagens e Turismo Lda                                                           Actividades das agências de viagem Ourém
Vigobloco - Pré Fabricados, S.A.                                                                                   Fabricação de produtos de betão para a construção Ourém
Vipremi - Fabricação de Produtos em Betão, Lda.                                                  Fabricação de produtos de betão para a construção Ourém
Virgílio Pereira & Lopes, Lda.                                                                                         Fabricação de mobiliário de cozinha Ourém
Virtualimit - Representação, Import. e Export. Pr. Reparação Automóvel, Lda.     Agentes do comércio por grosso misto sem predominância Ourém
Vitória de Sobral - Artigos Religiosos, S.A.                                                                Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. Ourém

Nome Descrição                                                                                                                                                     Concelho
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Aconstrução civil caracteriza-se por ser uma in-
dústria onde continua a ser elevado o peso da
mão-de-obra e em que a produção não pode

ser automatizada, devido à sua especificidade e varie-
dade de tarefas, o que implica um permanente ajusta-
mento a projetos cada vez mais inovadores e únicos. 

Neste contexto, impõe-se que as empresas dispo-
nham de recursos humanos capazes de garantir e re-
forçar o elo de ligação entre investigação, criatividade
e inovação, etapas a trilhar até à excelência.

Temos, pois, por certo que o futuro do nosso tecido
empresarial continuará intimamente ligado à qualifi-
cação da sua mão-de-obra, tal como acreditamos que
as profissões tradicionais que sustentam a nossa ati-
vidade devem ser mais valorizadas dando-lhes, na
justa medida, mais competências para se adaptarem

aos novos projetos, mais arrojados e complexos.
A capacidade das empresas para se distinguirem

das demais ao introduzirem nos seus processos pro-
dutos inovadores, mais eficientes e amigos do am-
biente, potenciando o valor para quem adquire o pro-
duto final é, também, um fator determinante para a
sua excelência neste segmento de mercado.

Ciente desta realidade e procurando debelar alguns
constrangimentos que afetam o setor a ARICOP, em
parceria com o IEFP, aposta na criação de um projeto
direcionado à captação e profissionalização de jovens
talentos para o setor da construção, visando a sua in-
tegração numa profissão com forte potencial de evo-
lução, ao mesmo tempo que pretende colmatar a falta
de mão de obra jovem e qualificada das empresas as-
sociadas, qual garantia de rejuvenescimento e conti-
nuidade da atividade. O projeto RAMP – Construction
Academy, com designação apelativa, contempla for-
mação teórica e em contexto de trabalho, preten-
dendo-se que seja a rampa de lançamento para mui-
tos jovens apostarem num setor com futuro e com
inúmeras oportunidades de trabalho.

Aliás é reconhecida, pelos governantes e pelos
principais atores da atividade económica, a enorme
capacidade que o setor da construção representa no
alavancar da economia, a nível nacional e regional.

Para 2021, ainda num contexto de elevada incerteza

quanto à evolução da pandemia e do seu impacto na
economia, o setor da construção, a manter a sua de-
monstrada capacidade de resiliência, espera uma taxa
de crescimento considerável de cerca de 2,2% ligeira-
mente abaixo dos 2,5% em 2020 .

Na nossa região e a reboque das taxas de juros his-
toricamente baixas, beneficiadas por um enquadra-
mento macroeconómico favorável, mantém-se ele-
vada a procura por imóveis do segmento residencial
para compra de casa própria.

Quanto ao segmento das obras de engenharia civil,
o reforço do peso do investimento público no PIB (de
2,5% em 2020 para 2,9% em 2021, segundo as previ-
sões da Comissão Europeia), fundamenta uma ex-
pectativa de crescimento do segmento da engenharia
civil em 2021.

O Plano de Recuperação e Resiliência prestes a ser
aprovado permite, também, acalentar justificadas es-
pectativas de crescimento na fileira da construção.

Saliente-se, por fim, o duplo contributo que o setor
da construção e obras públicas continua a desempe-
nhar ao garantir a estabilidade do emprego e fixação
de pessoas na região, papel assaz relevante face às di-
ficuldades sentidas noutras áreas mais debilitadas
pela crise pandémica. 

(autor escreve com a actual ortografia)

RECURSOS HUMANOS: A CHAVE
PARA EXCELÊNCIA EMPRESARIAL

José Luís Sismeiro
Presidente da direcção
da Associação Regional
dos Industriais de
Construção e Obras
Públicas de Leiria
(ARICOP)
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No cenário pré-pandémico, havia em Portugal
1.333.649 pme transversais aos sectores de ac-
tividade, gerando €248.445.000 de volume de

negócios e empregando 3.334.792 indivíduos. É certo
que a pandemia veio alterar esta realidade, no entanto
o cerne da importância das pme na economia subsiste;
82% das pme continuaram em funcionamento, devi-
damente adaptadas à realidade pandémica, recorrendo
ao teletrabalho e às plataformas de vendas digitais,
quando a digitalização da economia nos foi imposta
pelas circunstâncias. 

As pme são o principal pólo gerador de emprego,
como tal contribuem decisivamente para redução da
pobreza estrutural, são factores consideráveis de ino-
vação técnica/científica, aumentado o nível de com-
petitividade da economia portuguesa. 

Porém, a arquitectura do sistema de apoio às em-
presas, desenhada pela estrutura governativa reve-
lou-se, mais que insuficiente, desadequada face às

reais necessidades das empresas. Dados mostram
que 47% das pme não tiveram acesso a nenhum dos
programas de apoio, grande parte, por situações de
incumprimento contributivo/fiscal pré existente à
pandemia, não sendo por isso elegíveis a nenhum dos
programas de incentivos, nem sequer ao lay-off ou o
apoio a normalização da actividade. Se é certo que os
apoios estatais dirigidos às empresas multiplicaram-
se com os efeitos progressivos da pandemia, não é
menos verdade que o marasmo regulamentar destes,
aliado aos avanços e recuos face aos apoios específi-
cos de cada sector, p.e. estabelecimentos de diversão
nocturna e a cultura, a demora no apoio aos sócios
gerentes e profissionais independentes, a impratica-
bilidade das plataformas digitais de requerimento de
apoios, as exigências de elegibilidade das empresas,
revelaram uma insegurança estratégica, uma incapa-
cidade de pensamento prático, ditando um impacto
negativo em 78% das pme, sem perspectivas de recu-
peração a curto-médio prazo e fazendo disparar a
mortalidade destas. Lembremo-nos que grande parte
dos apoios, p.e. dirigidos à hotelaria, tutelados pelo
TP, IP revestiam a forma de créditos, sendo que uma
parte substancial das empresas já apresentava taxas
de esforço superiores a 80%. 

Contudo, demonstrando a resiliência do tecido em-
presarial de pequena e média dimensão, 89% das
pme olha para o momento pandémico como uma
oportunidade de verdadeiramente digitalizar a sua
actividade, desmaterializar progressivamente os seus

stocks fixos, trabalhando com stocks flutuantes e re-
servas, em função das encomendas e diversificar as
bases económicas, abrindo novos canais comerciais
em ambiente digital, racionalizar recursos e optimi-
zar a internacionalização. Por outras palavras, en-
frentando uma conjuntura castradora para as empre-
sas, um desnorte governativo (e aqui incluo
administração central e local) que tornaram os apoios
à mitigação da perda de rendimentos, inatingíveis a
muitas empresas, profissionais independentes, só-
cios gerentes e mesmo alguns sectores de actividade,
os empresários demonstram uma enorme capaci-
dade de adaptação. Diria mais; se até 2020, os crité-
rios de atribuição dos estatutos de pme Líder e Exce-
lência foram distintivos face à concorrência, em 2021,
todas as pme merecem ser distinguidas, tendo em
conta que com mais ou menos apoio, mais ou menos
dificuldade, face a uma adversidade extrema, são es-
tas empresas que continuam a gerar riqueza, a gerar
emprego e a sustentar a economia. Lembremo-nos
que estas empresas são aquelas que dificilmente vão
para a paraísos fiscais, dificilmente deslocalizam a
sua mão-de-obra para outros países; logo são estas
com que a economia portuguesa pode contar! Hoje,
todas as pme são líderes e todas ganharam a excelên-
cia. Haja o bom senso de lhes retribuir, quando a cha-
mada “bazuca” chegar!  

(autor escreve com a actual
ortografia)

HOJE, TODAS AS PME SÃO LÍDERES
E TODAS GANHARAM A EXCELÊNCIA

Ricardo A.
de Sousa Gomes 
Presidente eleito ACISN
– Associação
Comercial, Industrial e
de Serviços da Nazaré
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Em 2008 o IAPMEI lançava a iniciativa PME Líder
e em 2009 PME excelência, esta iniciativa reco-
nheceu inicialmente 2996 empresas e na última

edição 9955 empresas líder e 2865 empresas com o es-
tatuto PME excelência.

Consideramos esta iniciativa do IAPMEI como uma
boa política pública, não só pelo reconhecimento do
esforço dos empresários, mas também das atividades
promovidas ao longo dos anos no sentido de aumen-
tar a literacia financeira das empresas e as suas quali-
ficações contribuindo para uma maior e melhor soli-
dez financeira das empresas.

Gostaríamos de destacar as 404 empresas reconhe-
cidas na Região Oeste, 108 PME excelência e 296 PME
líder que mesmo face a todas as adversidades do mer-
cado conseguiram superar as dificuldades conti-
nuando o seu processo de crescimento. Contudo é de
destacar de igual forma as restantes 46000 empresas
da região Oeste que todos os dias procuram fazer o

seu melhor tornando este território numa região de
excelência com um forte contributo para a economia
nacional e posicionando-se cada vez mais nos mer-
cados internacionais.

O primeiro trimestre de 2021 caracterizou-se por
um impacto devastador nas empresas. Confrontando
com dados internacionais Portugal é hoje um dos paí-
ses da União Europeia com maiores impactos econó-
micos provocados pelo COVID 19 e com sinais mais
fracos de recuperação. 

Na AIRO implementámos um barómetro empresa-
rial, no decorrer do último ano, para analisar a situa-
ção pandémica. Com base nos dados recolhidos junto
dos empresários e das manifestas dificuldades das
empresas consideramos essencial que ainda antes do
final do primeiro semestre de 2021 sejam iniciadas e
implementadas as medidas de apoio ao crescimento
das empresas, já anunciadas.  

É essencial a consolidação das empresas e de todo o
tecido empresarial para que no próximo ano tenha-
mos mais empresas reconhecidas. Consideramos,
contudo, essencial uma definição clara das medidas
fiscais definidas ao momento como por exemplo as
moratórias, medidas de estímulo ao consumo trans-
versais à economia, o não aumento de impostos dire-
tos ou indiretos como o fim da isenção do ISV para
carrinhas comerciais que terminou a 1 de julho, e uma
maior contribuição em veículos comerciais ligeiros ou
pesados, que tenham tecnologias verdes (híbridos ou
plug-in).

Impera a necessidade de um ambiente “amigo da
atividade económica” e da criação de emprego, medi-
das simplificadas, fáceis de aplicar e que permitam
rápidos resultados na economia.

Em 2021, a 10 de novembro, a AIRO irá completar o
quadragésimo aniversário, estes 40 anos de atividade
permitiram à AIRO passar por diversos ciclos econó-
micos apoiando e defendendo os seus associados. 

Cada vez mais consideramos relevante o espírito de
união, trabalho em rede, associativismo. 

Neste sentido a AIRO dará continuidade à imple-
mentação de ações regionais, de apoio às empresas e
sempre com um sentido de colaboração estreita com
entidades públicas. Contribuindo e implementando
medidas potenciadoras da atividade económica por
forma a que cooperemos para um futuro de excelên-
cia. 

(autor escreve com a actual ortografia)

IMPERA A NECESSIDADE DE UM AMBIENTE
“AMIGO DA ATIVIDADE ECONÓMICA”

Jorge Barosa
Presidente AIRO
– Associação
Empresarial da
Região do Oeste

Confrontando com dados
internacionais Portugal é hoje
um dos países da União 
Europeia com maiores impactos
económicos provocados pelo COVID 19
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AComissão Europeia
adoptou o principal
programa de trabalho

do programa de investigação e
inovação da União Europeia
(UE), Horizonte Europa, que irá
cobrir o período de 2021 e 2022
e focar-se na transição verde e
digital.

Aquando da apresentação do
programa de trabalho, a co-
missária com a pasta da Inova-
ção e Investigação, Mariya
Gabriel, destacou que o Hori-
zonte Europa é o “programa de
investimento público na in-
vestigação e inovação mais
ambicioso no mundo”.

Elencando as principais áreas
que serão financiadas pelo
programa de trabalho adop-
tado, e que irá mobilizar 14,7
mil milhões de euros para 2021
e 2022, Gabriel destacou que

“uma parte importante” será
consagrada a “acções específi-
cas que apoiam a transição
ecológica e digital, e uma recu-
peração sustentada depois da
crise de covid-19”.

“Cerca de 5,8 mil milhões de
euros vão ser investidos em
investigação e inovação que
apoiam o Pacto Ecológico Eu-
ropeu e a promessa de fazer
com que a Europa se torne no
primeiro continente a atingir a
neutralidade carbónica até
2050”, sublinhou a comissária.

Segundo Mariya Gabriel, os
fundos que serão mobilizados
para projectos de investigação
e inovação com foco nas alte-
rações climática – e que irão
constituir cerca de 36% das
verbas mobilizadas – terão
como objectivo “desenvolver
soluções tais como a redução as

emissões de gases com efeito
de estufa” ou financiar “todas
as actividades que acelerem a
transição para uma energia
mais limpa e uma mobilidade
mais sustentável”.

“Os projectos financiados
também contribuirão para
adaptar os sistemas alimenta-
res, apoiar a economia circular,
reforçar o armazenamento de
carbono nos ecossistemas e
favorecer a adaptação da Eu-

ropa às consequências das al-
terações climáticas”, frisou.

Além disso, o programa de
trabalho para 2021 e 2022 irá
também “encorajar” a inves-
tigação e inovação no que se
refere à transição digital, com
33% do orçamento mobilizado
para o efeito, e com o objectivo
de “tornar esta década na dé-
cada digital da Europa”.

Face à actual de pandemia de
covid-19, Mariya Gabriel sa-
lientou ainda que cerca de 1,9
mil milhões de euros serão
também mobilizados para que
a UE se consiga “preparar me-
lhor para pandemias ou crises
futuras” e, dessa maneira,
“melhorar a sua resiliência”.

Mantendo a “excelência”
como principal característica
do programa, a comissária in-
dicou que o programa de tra-

balho agora adoptado garante
que o Horizonte Europa se
“mantém o programa mais
aberto ao mundo”, com países
que não são membros da UE,
como Israel e o Reino Unido, a
poderem participar.

No entanto, Mariya Gabriel
frisou também a necessidade
de “manter um equilíbrio”
entre essa abertura e a garantia
de que se preservam “os inte-
resses da UE nas áreas estraté-
gicas, em particular na
promoção da soberania tecno-
lógica da União, na sua lide-
rança e competitividade”,
indicando que, nos próximos
quatro meses, os Estados-
membros irão definir as mo-
dalidades que deverão permitir
que países terceiros participem
em projectos considerados
sensíveis para a UE.

Comissão Europeia adopta principal
programa de trabalho do Horizonte Europa
�Apoio Programa de investigação e inovação da União Europeia irá mobilizar 14,7 mil milhões de euros
para 2021 e 2022, com foco na transição verde e digital
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Estão abertas, até ao dia
23 de julho, as candida-
turas ao programa

BrightStart da Deloitte no Po-
litécnico de Leiria, uma inicia-
tiva de aceleração de compe-
tências na área das tecnologias
informáticas, que permite aos
estudantes finalistas do ensino
secundário adquirirem, en-
quanto estudam, conhecimen-
tos práticos em ambiente real
de trabalho, preparando-os
para a vida profissional.

A participação neste pro-
grama inclui a atribuição de
uma bolsa de estágio de longa
duração, sendo todos os custos
académicos suportados pela
Deloitte, incluindo as propinas
mensais e taxas de inscrição no
curso. O valor da bolsa é pro-
gressivo e depende do desem-
penho académico-profissional
do estudante ao longo do
curso. 

O programa tem duração de Programa permite aos estudantes finalistas do ensino secundário adquirirem, enquanto estudam, conhecimentos práticos em ambiente de trabalho

Bolsas de estudo para curso de tecnologia
preparam jovens para o mercado de trabalho
�Iniciativa O programa BrightStart tem como principal foco preparar os jovens estudantes para os desafios
reais do mercado de trabalho e desenvolver as suas competências-chave
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5 anos durante os quais os alu-
nos irão completar um Curso
Técnico Superior Profissional e
terão a oportunidade de con-
cluir uma licenciatura na área
das Tecnologias Informáticas.

O programa BrightStart
prevê, numa fase inicial, uma
maior dedicação à vertente de
estudo que ao longo do pro-
grama é reduzida em prol do
aumento da componente de es-
tágio profissional. O programa
foi desenhado de forma a ga-
rantir uma dedicação de 40
horas semanais. 

Os estudantes que integra-
rem este programa irão desen-
volver competências práticas
em ambiente real, de cariz tec-
nológico, integrando os projec-
tos que a Deloitte considerar
mais adequados para o desen-
volvimento de competências
práticas, e devidamente acom-
panhados por profissionais ex-
perientes. 

Para Paulo Pessanha de Al-
meida, ‘partner’ da Deloitte,
“este é um programa total-
mente inovador, centrado em
cada um dos alunos que o inte-
gram, dando instrumentos de
trabalho que complementam o

plano curricular e de estudo
com casos práticos em am-
biente real de trabalho”. 

“Este programa prepara e até
insere estes novos talentos no
mercado de trabalho”, resume.

Nesse sentido, o BrightStart
representa uma oportunidade
para os jovens estudantes de-
senvolverem competências-
chave na sua futura área de
trabalho, colaborando com as
equipas de especialistas da De-
loitte. A duração deste Programa
está alinhada com o calendário
académico e o plano de forma-
ção inclui unidades curriculares
como Programação, Tecnolo-
gias de Mercado, Tecnologias
Emergentes, metodologias
ágeis de desenvolvimento de
software, entre outros.

O programa nasceu em Bel-
fast, com a Deloitte e a Univer-
sidade de Ulster, e foi lançado
pela primeira vez em Portugal
com o Instituto Politécnico de
Setúbal em 2017. O sucesso
desta iniciativa originou, nos
anos seguintes, o alargamento
da rede nacional ao Politécnico
de Leiria e ao Politécnico de
Viseu, em 2019.

As candidaturas à edição

deste ano, podem ser realiza-
das, no ‘site’ do Politécnico de
Leiria.

Enquanto estão abertas as
inscrições, haverá sessões de
esclarecimento do BrightStart,
onde os interessados podem-
se inscrever para ter a oportu-
nidade de conhecer melhor o
programa, esclarecer todas as
dúvidas e ficar a conhecer a ex-
periência de alguns dos alunos
que estão a participar. Em Lei-
ria, as sessões irão prosseguir
no dia 14 de Julho, às 18h30, e
no dia 21 de Julho, às 18h30.

Os alunos ou encarregados de
educação interessados podem
participar nas sessões de escla-
recimento ‘online’ que conti-
nuarão nos dias 14 e 21 de Julho,
às 18h30. Os ‘links’ de inscrição
estão disponíveis no ‘site’ da
Deloitte.

A participação no programa
está sujeita a um processo de
selecção definido e implemen-
tado pelas entidades gestoras
do programa (Deloitte e res-
pectivos Politécnicos). Após a
candidatura, os estudantes são
seleccionados através de uma
dinâmica de grupo, uma entre-
vista com um ‘manager’ e um

sócio da Deloitte.
José Correia, ‘Brightstarter’

no Politéncico de Leiria, refere
que inscreveu-se no programa
BrightStar por achar “que é
uma excelente oportunidade de
futuro”. “Neste programa acho
que temos grandes vantagens
porque passamos muito tempo
aqui, o que é bom porque esta-
mos sempre acompanhados no
estudo e focados no trabalho”,
vincou. 

E acrescentou: “Entrando em
contacto com os profissionais
da Deloitte temos mais uma
ideia do que é que nós podemos
esperar em contexto empresa-
rial. É uma grande vantagem
quando saímos para o mercado
de trabalho. Abordamos muito
os básicos da programação para
depois podermos aplicar isso
em contexto de empresa. Estou
bastante ansioso para poder-
mos começar a trabalhar em
projectos, principalmente por-
que não sei muito o que espe-
rar, mas acho que vai ser muito
bom para nós, para o nosso de-
senvolvimento, para começar-
mos a perceber o que é que é
trabalhar numa empresa deste
calibre”. 

A participação inclui
uma bolsa de estágio
de longa duração,
sendo todos os custos
académicos
suportados
pela Deloitte

Programa tem duração
de 5 anos durante os
quais os alunos irão
completar um Curso
Técnico Superior
Profissional

Programa 
foi desenhado 
de forma a garantir
uma dedicação
de 40 horas 
semanais
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Acomissária europeia
para a Coesão e Refor-
mas defendeu o tele-

trabalho e a digitalização da
economia como “uma grande
oportunidade” para reforçar o
papel dos centros urbanos de
pequena e média dimensão e
das áreas rurais.

Elisa Ferreira considerou que
“o crescimento do tele-traba-
lho e da nova economia digital
abrem a porta aos centros de
pequena e média dimensão”
para que também eles possam
desempenhar um papel nesse
sentido. “O tele-trabalho e a
digitalização têm vindo a ex-
pandir-se no último ano e eu
vejo aqui uma grande oportu-
nidade para repensarmos os
nossos padrões de desenvolvi-
mento”, sublinhou Elisa Fer-
reira, que intervinha num

seminário dedicado a uma
“recuperação verde e justa
para todos os territórios euro-
peus". É necessário, por isso,
“redesenhar o mapa econó-
mico da Europa para benefício
de todas as regiões” através da
implementação dos “novos
níveis de investimento subs-
tanciais, oportunidades digi-
tais e conhecimento
ter rito rial”, defendeu.

É por essa razão, explicou,
que “cerca de metade do fi-
nanciamento” dos programas
da política de coesão para o pe-
ríodo de 2021-2027 está reser-
vado para “investimentos
ambiciosos com vista a uma
economia mais inteligente e
mais verde”, sobretudo “nas
partes menos desenvolvidas
da Europa”.

Entre os projectos que pode-

rão servir de exemplo nesse
sentido, Elisa Ferreira destacou
os projectos ecológicos, como
investimentos em transportes
públicos ecológicos, energias
renováveis, rede eléctrica inte-
ligente [um sistema de energia
eléctrica com base na tecnolo-
gia e que é mais sustentável],
bem como investimentos na
infraestrutura digital.

A responsável pela pasta da
Coesão e Reformas do execu-

tivo comunitário apontou
“dois desafios em particular”
que a UE terá de enfrentar em
matéria da política de coesão,
nomeadamente as transições
verde e digital, que, defendeu,
“devem começar pelas cida-
des”.

“As cidades são os nossos
centros de actividade econó-
mica, de geração de conheci-
mento e de inovação, de
envolvimento entre os cida-
dãos e a comunidade. As cida-
des desempenham, por isso,
um papel essencial enquanto
fornecedoras de serviços para
as áreas adjacentes e isto é
particularmente crucial para
cidades de pequena e média
dimensão”, sublinhou.

Elisa Ferreira adiantou que
cerca de 60 mil milhões de
euros dos investimentos euro-

peus para o desenvolvimento
regional “estão reservados
para projetos de desenvolvi-
mento local conduzidos pelos
decisões políticos locais”.

O segundo desafio para a po-
lítica de coesão são as “aldeias
inteligentes e a inovação em
áreas rurais”, continuou a co-
missária, defendendo que “a
especialização inteligente não
é apenas relevante para as ci-
dades, pois também tem uma
elevada importância para as
áreas rurais”.

A Comissão Europeia enco-
raja, por isso, todos os 27 Esta-
dos-membros a “apoiarem a
criação de aldeias inteligentes,
investindo em acções de for-
mação em tecnologia de infor-
mação em empresas de média
dimensão fora do sector agrí-
cola”.

Tele-trabalho e digitalização
é “oportunidade” para pequenas cidades
�Tele-trabalho O crescimento do tele-trabalho e da nova economia digital “abrem a porta aos centros
de pequena e média dimensão”, defende a comissária europeia Elisa Ferreira
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�Reflexão Depois de
se terem atingido nú-
meros animadores no
que diz respeito à for-
mação, é preciso  refor-
çar a qualificação dos
adultos, apostar nas
competências digitais
em todo o percurso es-
colar e formativo, sensi-
bilizar para o conceito
de aprendizagem ao
longo da vida e introdu-
zir conceitos como resi-
liência, empatia e
psicologia positiva

Éum dado assente que
os fundos europeus,
através do Programa

Operacional Capital Humano
(PO CH), têm sido funda-
mentais para a formação e a
educação em Portugal. No
seguimento da apresentação
dos números referentes aos
últimos sete anos, que apon-
tam para um universo de 830
mil jovens e adultos que con-
cluíram a sua formação no
âmbito desse programa, Ma-
ria de Lurdes Rodrigues, rei-
tora do ISCTE e ex-ministra
da Educação, uma das con-Joaquim Bernardo é presidente do Programa Operacional Capital Humano

Competências parai
o futuro exigemi

capacidadei
deicontinuari

aiaprenderi
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vidadas a participar no webinar
‘Competências para o Futuro’,
que decorreu recentemente,
no âmbito da cerimónia de lan-
çamento da Mostra de Educa-
ção e Formação e.volui, referiu
que “no que respeita à forma-
ção de adultos, o que foi feito
ainda é insuficiente”. 

Por isso, “o grande desafio é
exactamente esse, a criação de
programas que tenham em
conta as verdadeiras necessi-
dades para aqueles que já estão
no mercado de trabalho, mas
precisam de melhorar as suas
qualificações, sendo esta uma
forma de preparar o país para
o futuro”. Uma posição igual-
mente defendida por João
Santos, perito sénior na Direc-
ção Geral do Emprego, Assun-
tos Sociais e Inclusão da
Comissão Europeia e outro dos
convidados, que referiu que
“as empresas têm de estar
cada vez mais envolvidas no
processo de formação, seja na
formação inicial, através de
uma estreita colaboração
entre tecido empresarial e en-
tidades formadoras para a de-
finição dos currículos, mas
também em contexto de tra-
balho”. 

Por sua vez, Mariana Canto e
Castro, directora de Recursos

Humanos e chefe do Departa-
mento Jurídico da Randstad,
reconhece que as empresas
estão cientes de que “a forma-
ção ao longo da vida é absolu-
tamente essencial, mas as
mudanças são hoje tão rápidas
que, por vezes, é difícil acom-
panhar essa mudança com a
formação dos recursos huma-
nos”. Por isso, Mariana Canto
e Castro defende que o grande
desafio é, por parte das em-
presas e dos colaboradores, a
capacidade de entender o con-
ceito de “long life learning”,
isto é, a aprendizagem ao
longo da vida. 

Já Maria de Lurdes Rodrigues
vai mais longe, afirmando que
“a competência-chave para o
futuro é, sem qualquer dúvida,
a capacidade de continuar a
aprender”. A reitora do ISCTE
defende que, “na escola, é
fundamental a aquisição das
competências básicas em lei-
tura, matemática, línguas es-
trangeiras, e, agora, em
competências digitais, com
perfis diferentes, mas é es-
sencial também que se inte-
riorize o conceito de ser
aprendiz ao longo da vida”. E
exemplifica, “um jovem com
estas competências de base,
está pronto para enfrentar

qualquer desafio no mercado
laboral”.  

Para Maria de Lurdes Rodri-
gues, corroborada por Mariana
Canto e Castro, é fundamental
“uma aposta nestes conceitos,
mas também na democratiza-
ção do acesso ao conheci-
mento digital”, o que está
contemplado nas políticas eu-
ropais para a formação, tal
como referiu João Santos. Este
convidado para o webinar
considerou ainda que “a pan-
demia veio mostrar a urgência
da digitalização, na escola e no
trabalho”. De facto, “a União
Europeia tem feito o seu tra-
balho, com o Plano de Acção
para a Transformação Digi-
tal”, mas é preciso “não nos
arredarmos deste novo sen-
tido de urgência que exige que
se repense a forma como se
ensina, como se aprende e o
que se aprende, tal como as
empresas também têm de
estar disponíveis para repen-
sar os negócios”.

O presidente do Programa
Operacional Capital Humano,
Joaquim Bernardo, acrescen-
tou que “os fundos alocados à
transição digital têm de estar
sujeitos a uma estratégia” e,
no que diz respeito à educação
e formação, “além do investi-

mento nos equipamentos, há
uma aposta forte na formação
dos docentes para as compe-
tências digitais”. De resto, o
PO CH “vai continuar a traba-
lhar no sentido da moderniza-
ção dos currículos, tendo em
conta a meta das competên-
cias digitais, lembrando que,
no âmbito do trabalho reali-
zado pela ANQEQ, em articu-
lação com as CIM’s, procura
fazer-se a antecipação das ne-
cessidades de formação para
cada território”. 

Já Mariana Canto e Castro
alerta para o facto de, face às
mudanças impostas pela pan-
demia, que atirou para o de-
semprego muitas pessoas, “a
reconversão profissional é a
forma de fazer face às adver-
sidades, mas é preciso que
todos tenham a capacidade de
reaprender para que possam
migrar para outros sectores de
actividade”. Nas escolas, “é
fundamental que se aposte
seriamente no desenvolvi-
mento das soft skills, é preciso
ensinar aos jovens conceitos
como resliência, empatia, téc-
nicas de negociação, psicologia
positiva, de modo a que, ao
longo da vida, sejam sempre
pessoas capazes de enfrentar
novos desafios”. 

Números

830
mil jovens e adultos 
apoiados pelo PO CH 
entre 2014 e 2020

4130
postos de trabalho

57
por cento é a percentagem de
trabalhadores que cumprem os
requisitos impostos pelas em-
presas



A E.volui, mostra de educa-
ção e formação, organizada
pelo PO CH - Programa Ope-
racional Capital Humano em
ambiente virtual, foi apre-
sentada num evento em am-
biente inteiramente digital,
num cenário muito high-
tech mas com forte ligação
ao ambiente e à sustentabi-
lidade, para ir ao encontro
das transições gémeas e da
meta europeia para 2050 de
zero emissões. 

A sessão contou com a par-
ticipação do humorista Gui-
lherme Duarte para abordar
o seu percurso de vida for-
mativo e profissional com
humor, de como passou de
engenheiro a humorista.
Antes, começou com uma
sessão de abertura, presidida
por Joaquim Bernardo, pre-
sidente da Comissão Direc-
tiva do PO CH, que realçou o
facto de “a mostra, que foi

preparada em tempo record
(pouco mais de três meses),
é uma forma de mostrar aos
cidadãos nacionais e aos eu-
ropeus, o trabalho desenvol-
vido no âmbito do PO CH”,
que já permitiu a formação
de 830 mil pessoas, num in-
vestimento total de 4.130
milhões de euros. Para já, a

mostra reúne 20 projectos de
formação, que são exemplos
de boas práticas, e que reve-
lam a contribuição do PO CH
para a melhoria da qualifica-
ção da sociedade portuguesa.
São projectos que revelam a
formação em áreas onde se
sente grande necessidade de
recursos humanos e onde há

grande empregabilidade.
Joaquim Bernardo salientou
ainda a particularidade de a
mostra “ser dinâmica»”,
isto é, estar “aberta à recep-
ção de outras entidades que
pretendam mostrar os seus
projectos formativos”. A
sessão contou ainda com a
intervenção de Cristina Ja-
cinto, vogal executiva da Co-
missão Directiva do PO CH
que falou das Competências
Emergentes no contexto das
mudanças em curso. 

E.volui em três áreas
A E.volui apresenta alguns

dos mais de 6.000 projectos
que o PO CH já apoiou, num
universo de 830 mil pessoas
apoiadas na área da forma-
ção profissional inicial e con-
tínua, e outros projectos que
contribuem para a qualidade
do sistema educativo, no-
meadamente o mais recente

projecto que visa apoiar com
mais de 100 milhões de eu-
ros, o Plano de Transição Di-
gital da Educação. A E.volui
está organizada em três es-
paços virtuais. No primeiro,
dedicado ao PO CH, mostra-
se o trabalho desenvolvido
ao longo dos últimos 7 anos
com o objectivo de informar
o cidadão sobre o que é o
Fundo Social Europeu. Na
área de Exposição podem ser
conhecidos alguns dos pro-
jectos apoiados pelo POCH
em 3 grandes domínios de
intervenção: formação inicial
de jovens, aprendizagem ao
longo da vida e projectos que
alavancam a qualidade e a
inovação na educação. No
terceiro espaço virtual, o au-
ditório estreou com o evento
de  lançamento da mostra e
da realização da mesa re-
donda. Trata-se de um es-
paço que vai disponibilizar
actuações e demonstrações,
que resultam das actividades
formativas na sua vertente
prática, desde actuações mu-
sicais, demonstrações de co-
zinha, de mecatrónica e ou-
tras actividades.
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E.volui apresentada em formato
high-tech em ambiente virtual

E.volui, é uma mostra de educação e formação
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Ogovernador do Banco
de Portugal (BdP) con-
siderou que a recupe-

ração da economia portuguesa
será mais sólida se assentar na
estabilidade da legislação la-
boral e alertou que as garantias
de Estado não podem trans-
formar-se em PPP do futuro.

Falando na apresentação do
Boletim Económico de Junho,
que revê em alta as previsões
de crescimento da economia
portuguesa, Mário Centeno
precisou que, na dimensão da
relação da política económica
com as empresas, a recupera-
ção será “tanto mais sólida”
quanto mais sustentada na
“estabilidade da legislação la-
boral” e reforço dos apoios ao
rendimento.

“As medidas que o mercado
de trabalho necessita na pró-

xima fase da recuperação são
aquelas que são dirigidas à
criação de emprego e à transi-
ção segura entre empregos”,
precisou o governador do
Banco de Portugal, acen-
tuando que deve ser dada prio-
ridade à estabilidade da
legislação laboral.

Admitindo que é sempre
possível melhorar os quadros
legislativos e que essa é uma
decisão do poder político,
Mário Centeno referiu que se
deve olhar para os resultados
em termos de emprego e de
evolução do desemprego no
período anterior à crise e du-
rante a actual crise e verificar
“como é que foram ou não li-
mitados” pela legislação labo-
ral.

“A verdade é que ao longo
dos últimos anos vimos de

forma crescente o emprego
permanente ganhar espaço
face ao emprego temporário,
vimos a remuneração, os salá-
rios reforçar-se e o cresci-
mento do emprego a ser uma
realidade”, precisou, acen-
tuando que a avaliação que faz
é “muito positiva.

Nas previsões divulgadas, o
BdP prevê que a economia
portuguesa cresça 4,8% em
2021, acima do valor projec-
tado anteriormente, apon-
tando para expansões de 5,6%
em 2022 e de 2,4% em 2023, e
estima que a economia recu-
pere o nível de 2019 na pri-
meira metade de 2022.

Acentuando que esta previ-
são inclui um retomar da tra-
jectória de redução da dívida
pública, sustentou que para
que tal aconteça é necessário

retomar o equilíbrio das contas
públicas atingido em 2019, o
que implica contenção na des-
pesa corrente e não assumir
“riscos contingentes que limi-
tem a actuação da política or-
çamental no futuro”.

Neste contexto, avisou, “a
ideia de que as garantias de
Estado podem ser as PPP [Par-
cerias Público-Privadas] do
futuro deve ser tida em conta”,
como também deve ser tido
em conta que existem limites
físicos à execução do investi-
mento – numa alusão à neces-
sidade de os investimentos,
que vão ser fortemente impul-
sionados pelo Plano de Recu-
peração e Resiliência, serem
planeados, avaliados e execu-
tados.

Na questão da saída das mo-
ratórias, Mário Centeno refe-
riu que os apoios devem ser
“focados” na evolução da eco-
nomia e que se devem mini-
mizar os impactos na dívida
das empresas. Nesse sentido,
devem essencialmente assen-
tar em incentivos à sua capita-
lização e “não devem criar
pressões na despesa pública
no futuro”.

Recuperação será mais sólida com
estabilidade da legislação laboral
�Projecções Estabilidade da legislação laboral é a chave para a recuperação da economia,
aponta o governador do Banco de Portugal

Mário Centeno defende a
criação de emprego e a transição
segura entre empregos
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Osecretário de Estado
Adjunto e da Econo-
mia considerou que

valorizar emprego “mais bem
remunerado” e com mais com-
petências, “pode não ser o ca-
minho mais fácil”, mas é “sem
dúvida” o que traz mais resul-
tados para o futuro.

“Valorizar emprego mais
bem remunerado e com mais
competências pode não ser o
caminho mais fácil, mas é sem
dúvida aquele que mais resul-
tados pode trazer para o nosso
futuro”, declarou João Neves,
no debate ‘Competitividade:
um desafio urgente para Por-
tugal’, que decorreu recente-
mente no Parlamento.

João Neves apontou que
“desde 2015 a estratégia com-
petitiva de Portugal tem estado
assente em políticas públicas

claras: apostar no investi-
mento privado, apostar nas
competências e na inovação e
apostar na indústria moderna
e serviços de valor acrescen-
tado”.

A estratégia seguida pelo Go-
verno, continuou, “tem com-
binado o papel dos
empresários e dos trabalhado-
res” para a valorização da
mão-de-obra, “com a criação
de mais e melhor emprego,
mais distribuição e com o au-
mento do salário mínimo”.

“Ao contrário daqueles que
sempre viram o custo do tra-
balho como um problema,
acreditamos que a resposta
está na criação de valor, através
de mais investigação e desen-
volvimento, mais investi-
mento dos meios de produção,
mais organização industrial e

mais competências, que são os
factores determinantes da
produtividade”, argumentou.

Para o Governo, “o caminho
para uma competitividade as-
sente em factores distintivos,
para mais e melhor desenvol-
vimento económico, não se faz
olhando apenas para o lado dos
custos mas sobretudo para as
capacidades de gerar valor
económico”.

Apontando que “as remune-
rações médias aumentaram,
assim como o salário mí-
nimo”, João Neves ressalvou
que o executivo quer “um mo-
delo económico assente em
melhores condições de traba-
lho, não apenas em remune-
rações”, salientando que “do
trabalho criado entre 2015 e
2019, 91% corresponderam a
vínculos efectivos”.

O governante referiu que
2020 foi um ano “duro e difí-
cil”, devido aos impactos da
pandemia da covid-19, reco-
nheceu “a enorme capacidade
de resistência dos empresá-
rios” e lamentou “os empre-
gos que não foi possível
preservar”, mas deixou aos
deputados alguns dados “es-
perançosos”.

“Os dados mais recentes, re-

lativos a Abril deste ano são es-
perançosos: as exportações de
bens apresentam um cresci-
mento de 83%, superando in-
clusivamente as exportações
de Abril de 2019 em cerca de
7%. Os índices de volumes de
negócios na indústria e nos
serviços, disponibilizados pelo
INE cresceram em torno de
50%. Os dados do IFP indicam
que o desemprego recuou em
Abril. E o indicador diário da
actividade económica do Banco
de Portugal está agora acima
do período homólogo de
2019”, enumerou. Estes sinais,
apontou, são “espelhados pelo
boletim económico publicado
pelo Banco de Portugal, que
reviu em alta as projecções de
crescimento para a economia
portuguesa , e reviu em baixa o
desemprego”.

Governo quer valorizar trabalho “mais bem
remunerado” e com mais competências
�Aposta “Valorizar emprego mais bem remunerado e com mais competências pode não ser o caminho mais fácil,
mas é sem dúvida aquele que mais resultados pode trazer para o nosso futuro”, defende secretário de Estado 



Oministro da Economia,
Pedro Siza Vieira, afir-
mou que as empresas

portuguesas vão poder contar
com “recursos inéditos”, atra-
vés do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR)e do próximo
quadro financeiro plurianual,
para o “investimento produ-
tivo”.

“Tomámos a decisão clara
de no PRR e na programação
do próximo quadro financeiro
plurianual dotarmos as nossas
empresas de recursos inéditos
na nossa história”, realçou, na
inauguração de uma fábrica de
processamento de nozes no
concelho de Évora.

Segundo o governante, o
PRR português, que foi apro-
vado na quarta-feira pela Co-
missão Europeia, “é, de entre
todos aqueles que já são co-
nhecidos até o momento, o
que maior percentagem do
orçamento dedicada aos
apoios diretos às empresas”.

Já o próximo quadro finan-
ceiro plurianual, sublinhou
Pedro Siza Vieira, “vai ter re-
cursos também para o apoio
direto às empresas superiores
àqueles” que existiram nos
anteriores quadros financei-
ros comunitários.

Estes apoios destinam-se ao
“investimento produtivo

orientado para os bens tran-
sacionáveis e para sectores

cada vez mais inovadores e
complexos”, apontou, salien-

tando que “na próxima década
o país vai conhecer um mo-
mento de grande cresci-
mento”.

“Grande crescimento do in-
vestimento e de grande capa-
cidade de aumentarmos a
competitividade externa da
nossa economia e essa con-
fiança não é uma esperança vã
ou um optimismo desligado
da realidade”, assinalou.

O ministro vincou que a sua
confiança “assenta no teste-
munho e na evidência do per-
curso” percorrido nos últimos
anos e que está “tão bem ilus-
trado” na aposta do grupo So-
gepoc na criação de uma
fábrica de processamento de
nozes.

Na sua intervenção, Siza
Vieira referiu que o sector
agroalimentar “foi um dos
maiores contribuintes” para o
que considerou ser “a maior
transformação estrutural da
economia portuguesa dos úl-
timos tempos”.

“Foi o facto de termos cres-
cido tanto nas nossas expor-
tações e de termos passado a
ter um saldo positivo na nossa
balança comercial, algo que,
neste momento, está consoli-
dado”, apontou.
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Apoios destinam-se ao investimento produtivo orientado para os bens transacionáveis

Ministro refere “recursos inéditos” para
“investimento produtivo” das empresas
�Programa Plano de Recuperação e Resiliência e o próximo quadro financeiro plurianual são “recursos inéditos”
com os quais as empresas podem contar paro o “investimento produtivo”, assegura o ministro da Economia

O ministro de Estado e das Fi-
nanças, João Leão, afirmou que
o Programa de Recuperação e
Resiliência (PRR) deverá acres-
centar “mais 22.000 milhões
de euros à economia” até 2026.

“Prevemos que o Programa
de Recuperação e Resiliência
[PRR] acrescente mais 22.000
milhões de euros à economia
ao longo destes cinco anos, até
2026. Assim, no final de 2025,
o PIB [Produto Interno Bruto]
potencial deverá situar-se 3,5%
acima do nível que se teria ve-
rificado num cenário sem
PPR”, disse o governante.

João Leão falava sobre ‘Os
efeitos da covid-19, a sustenta-

bilidade das finanças públicas e
o financiamento europeu’, no
âmbito da conferência ‘Fundos
Europeu: Gestão, Controlo e
Responsabilidades’, uma ini-
ciativa conjunta do Tribunal de
Contas (TdC) de Portugal e do
Tribunal de Contas Europeu
(TCE) que coincide com a Pre-
sidência Portuguesa do Conse-
lho da União Europeia (UE) e
com o início de um quadro fi-
nanceiro plurianual da União
Europeia e do PRR. Salientando
a “recuperação forte e rápida”
da economia portuguesa pre-
vista para este ano e para o
próximo (4,8% e 5,6%, respec-
tivamente, segundo o Banco de

Portugal), o ministro das Fi-
nanças considerou que este ce-
nário “apenas é possível”
porque o Governo “não poupou
nos apoios à economia, através
de uma protecção abrangente
das empresas e do emprego”,
permitindo assim “preservar a
capacidade produtiva das em-
presas” durante a crise pandé-
mica. Segundo avançou João
Leão, desde o início da pande-
mia da covid-19, “os apoios ex-
traordinários às empresas e às
famílias, a fundo perdido, já
atingiram cerca de 7.000 mi-
lhões de euros, dos quais 5.000
milhões de euros dirigidos às
empresas”. 

PRR: Plano deverá acrescentar 22 mil ME
à economia até 2026

Ministro assegura que o Governo “não poupou nos apoios à economia”
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Opresidente da Confe-
deração do Turismo de
Portugal disse que já

há sinais que levam a acreditar
no futuro do sector após a crise
provocada pela pandemia de
covid-19.

“Estamos em condições de
ganhar o futuro, já que o plano
de vacinação decorre a bom
ritmo e vão começar a ser emi-
tidos os certificados digitais, o
que permite viajar em segu-
rança”, afirmou Francisco Ca-
lheiros, no congresso da
Associação Portuguesa de Em-
presas de Congressos, Anima-
ção Turística e de Eventos, que
decorreu numa unidade hote-
leira do concelho de Peniche,
na semana passada.

O responsável considera que
o turismo poderá recuperar e
voltar a ser o sector mais ex-

portador e mais competitivo do
país.

Para tal, defendeu que “é
preciso operacionalizar o plano
Reactivar Turismo para os
apoios chegarem à economia

local”.
O sector registou quebras de

receitas superiores a 60% em
2019, recuando até valores de
1993, e quebras superiores a
80% nos primeiros dois meses

deste ano, equivalentes às ob-
tidas em 1974.

Em 2019, o sector registou 27
milhões de turistas e 70 mi-
lhões de dormidas.

Durante o congresso, a se-
cretária de Estado do Turismo,
Rita Marques, disse que o Go-
verno apoiou com 200 milhões
de euros as empresas de ani-
mação turística e com 120 mi-
lhões de euros as da
organização de eventos face à
crise provocada pela pandemia
de covid-19.

Dos 200 milhões de euros
para a animação turística, 100
milhões foram a fundo per-
dido.

Dos 120 milhões para o sec-
tor da organização de eventos,
80 milhões de euros são a
fundo perdido, acrescentou.

“A nossa agenda já não é

tanto a da sobrevivência, mas a
da vivência”, sublinhou.

A governante adiantou que,
em Abril, a oferta de emprego
no sector do alojamento e da
restauração disparou para mais
de 100%, enquanto a taxa de
desemprego nesta área foi de
6,6% no início de 2020 e de
7,2% já este ano.

“Foram taxas bastante infe-
riores às das últimas crises”,
apontou Rita Marques, para
quem “a situação difícil já pas-
sou”.

Já o presidente do Turismo de
Portugal, Luís Araújo, disse que
existem vários desafios para a
retoma no turismo, uma vez
que, com a emissão dos certi-
ficados digitais de vacinação
covid-19, na Europa “há um
sentimento de as pessoas que-
rerem viajar”, motivo pelo
qual “há uma oportunidade de
crescimento do mercado”.

Para o responsável, é neces-
sário reactivar os eventos pre-
senciais mediante a adopção de
regras de segurança sanitária, e
não apenas pelo digital, porque
os cidadãos estão “ávidos de
contactos presenciais”, ainda
que estejam mais selectivos. 

Confederação do Turismo
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